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КОНГРЕС З ПОСПІХОМ 
ПРИГОТОВЛЯЄТЬСЯ д о 

ЗАКІНЧЕННЯ СЕСІЇ 
Вашингтон. — Перша сесія 

Конгресу, в якому с демокра-
тнчна більшість, вступила в 
останній тиждень праці в 
цьому році, який буде най-
важлнвішнн і, мабуть, яай-
крнтичніший. Конгрес мас 
вирішити ще 7 важливих за-
конопросктів, які вніс уряд 
президента Айзенгавера. Крім 
того ще два законопроекти, 
нќі внесла демократична 
більшість, чекають на вирі-
шенвя Конгресу. Дем'ократи 
хотіли б закінчити цю сесію 
84 Конгресу ЗО липня в субо-
ту. і тому Конгрес мусів би 
працювати з великим поспі-
хом, щоб міг відійти на ферії 
вже з вінцем цього місяця, 
аде численні політики гада-
ють, що не вдасться захінчи-
ти вже в цьому тижні всіх 
праць, і тому сесія зможе за-
кінчитися аж в серпня. Спі-
кер Палати Репрезентантів 
Сам Рейберн засяяв, що він 
робитиме все, щоб таки в 
липні закінчити праці в Па-
латі, бо Сенат більше аааван-
сований у налагоджуванні за% 
ковопросктів. Гадають, що не 
буде полагоджений законо-
проскт уряду про допомогу 
шкільництву. Також немає 
виглядів на те, щоб перейшов 
проект президента Айзенгаве-
ра про побудову показового 
„атомового корабля миру", бо 
Конгрес мав свій власний 
проект про побудову торго-
вельного атомового корабля. 
Також мало виглядів є на те, 
щоб Конгрес прийняв урядо-
вяй законопроект про будову 
шляхів. Обидві палати мусять 
ще в цьому тижні вирішити 
ті розбіжності, які існують в 
закшшпрасхтвх обох палат 
про видатки на допомогу за-
кордрнові, яку Палата Репре-
вайіяятін прийняла в сумі 
2,638,471,750 долярів, а Сенат 
признав на цю ціль 3,205,-
841,750,-долярів. Але, гада-
ють, що в цій справі легко 
прийде до порозуміння між 
обома палатами. Дехто гадає, 
що Конгрес буде йти більше 
на руку президентові після 

його успіхів на конференції 
в Женеві, де зросла популяр-
ність Айзенгавера не тільки 
в ЗДА, але і закордоном. На 
вирішення чекає законопро-
скт про збільшення мінімаль-
ноі платні, яку уряд пропо-
нував збільшити до 90 центів, 
а обндні палати Конгресу 
збільшили мінімальну плат-
ню за годину праці до одного 
долара. Сподіваються, що 
президент погодиться підпн-
сати закон про те підвищен-
ня, яке прийняв Конгрес. Не-
вирішений і законопроект про 
будову нових мешкань. Уряд 
пропонував збудувати 35,000 
мешканевнх одиниць річно 
впродовж найближчих двох 
років, а Сенат пропонує збу-
дувати 200,000 мешканевнх 
одиниць впродовж найближ-
чих чотирьох років. Палата 
Репрезентантів не вирішила 
ще цієї сярави, бо ортодок-
сійні республіканці взагалі 
противляться будові мешкань 
за державні "фонди. Конгрес 
мав би,ще вирішити важливу 
справу збільшення військо-
вих резерв. Цей законопроект 
мас вирішити окрема конфе-
ренція, якої члени складені з 
обох палат Конгресу. Конгрес 
вирішив цю справу компро-
місово, щоб обов'язково слу-
жнли в резерві тільки ті во-
яки, які почнуть військову 
службу аж після того, коли 
буде ухвалений новий закон. 
Великі розходження Існують 
у законопроектах про побудо-
ву шляхів. Уряд проектував 
видати на цю ціль бонди, за 
яві же, відповідала б держав-
на скарбниця, але Конгрес 
прийняв свій власний ззконо-
проект в цій справі.'Чекає на 
вирішення і справа поправок 
про соціяльне забезпечення. 
Палата Репрезентантів прнй-
няла законопроект, щоб жін-
ки вже після 62-го. року діс-
таваля старечі пенсії, а не-
здібні до праці робітники вже 
в 50 році. Сенат ще не вирі-
шував цієї справи, і гадають, 
що на цій сесії ця справа не 
буде вирішена. 

Помер бувший державний секретар 
Корделл Голл 

Вашингтон. — В шпиталі 
фльоти в Ветесді, Мернленд, 
недалеко Вашингтону помер 
23 липня у віці 83-ох років 
бувший державний секретар 
за президента Ф. Д. Рузвел-
та — Корделл Голл. Він був 
11 і пів року державним сек-
ретарем і автором взаємного 
торговельного договору з за-
кордоннимн державами, я-
кий, з малими змінами, обо-
в'язує її надалі, бо його по-
стійно відновлює Конгрес. 
Корделл Голл був також го-
ловною особою, яка причи-
нилася до заснування Органі-
зації Об'сднашіх Націй — ра-

зом із бувшим президентом 
Ф. Д. Рузвелтом.. Він був за-
хворів у жовтні 1944 року, і 
тоді ж покинув становище 
державного секретаря, але 
під час засновування ОН в 
Сан Франсіско в 1945 році — 
Корделл Голл телефонічним 
шляхом давав ради амернкан-
ськін делегації. Президент 
Азенгавер перервав конфе-
ренцію Великої Чвірки в Же-
неві`і склав заяву про заслу-
гн Голла — „про його довгі і 
успішні заслуги для миру". 
До Вашингтону напливають 
подібні заяви з усіх кутів ЗДА 
та від визначних світових по-
літиків. 

Прибутки фармерів зменшилися на 4 відсотки 
Вашингтон, — Департамент 

рільництва повідомляє, що в 
першій половині цього року 
грошові прибутті фармерів 
зменшилися на 4 відсотки в 
порівнянні з минулим роком. 
Це зменшення ГОТІВКОВИХ 
прибутків сталося внаслідок 
нижчих цін на фермерські 
продукти. Фармерські прн-
бутки на 20 відсотків менші в 
порівнянні з 1951 роком, ко-
ли внаслідок війни в Кореї 
вони стояли на найвищому 
рівні. Демократи вже тепер 
заявляють, що внкористову-
ватнмуть положення фарме-
рів під час виборів 1956 ро-
ку, хоч, об'єктивно беручи, 
республіканці дістали в спад-
ќу від демократів нездорову 

політику в фермерській про-
дукції. Висока урядова допо-
мога. фармерам для підтрим-
кн їхньої продукції спричн-
нила те, що в урядових скла-
дах находяться великі запаси 
сільсько-господарських про-
дуктів, яких уряд не може 
позбутися. Кошти магазнну-
вання цих продуктів досить 
високі, а крім того уряд му-
сить давати допомоги фарме-
рам для підтримки їхньої 
продукції. Зменшення висоти 
цієї допомоги викликає не-
вдоволення в фармерів, а тут 
вибори вже в найближчому 
році. На зменшення фсрмер-
ськнх прибутків мало вплив 
те, що впали ціни на рогату 
худобу та на свині. 

Д-р Вол. Талан виїхав до Европи 

В Ню Йорќу більші злочини зменшилися 
на 13 відсотків 

.порівнянні з тим самим ча-
сом 1953 року. Та вже в дру-

Ню Иорк, Н.'И. Комісар по-
ліції Френсіс Адамс, який 
зголоснв свою резиґнацію по-
саднякові Робертові Вагнеро-
ві, заявив у промові на радіо-
вій і телевізійній стадіях, що 
число більших злочинів у 
цьому найбільшому в світі 
місті щораз більше змеяшу-
сться, і що „закон і порядок 
ступнево вертаються на. вулн-
ці міста". В перших шістьох 
місяцях цього року число 
більших злочинів зменшило-
ея на 13 відсотків в порівняй-
Ні з минулим роком. Мннуло-
го 1 серпня він промовляв че-
раз радіо і сказав, що місто 
Ню Иорк зближається до то-
го, щоб бути „громадою на-
сяльства і злочинів", бо в 
першій половині 1954 року 
число більших злочинів збіль-
шилося було на 9 відсотків в 

гін половині минулого року 
число більших злочинів змен-
шнлося було на 3.8 відсотка. 
Ця знижка числа злочинів 
продовжувалася і в цьому ро-
ці. Комісар Адамс заявив, що 
він резнгнус з свого станови-
ща „нерадо і з жалем", але 
робить це тому, що мусить 
вернутися до правничої фір-
ми „Ветерлі, Ворфілд і Сті-
фенс", в якій він давніше пра-
цював. Адамс хвалить посад-
ннка Роберта Ваґнера за те, 
що погодився збільшити чи-
сло поліцистів, які прнчннн-
лнся до зменшення числа 
злочинів в місті, та підкрес-
лював, що добра служба по-
ліційних станиць має головну 
заслугу, що число злочинів 
меншає в Ню Иорку. 

В А М Е Р И Ц І 
9 Представюиш двох най-1 підвяшку дістали ті працівнн-

більших робітничих організацій 
зліквідували останню перешко-
ду, яка була на шляху до їх-
нього об'єднання, і І погодилн-
ся ќа тому, що нова організа-
ціж називатиметься „Амери-
ка^ЬИИ Федерація Праці і 
Конгрес Індустріальних Орга-
иізацій". 

ф Овні Гашшг В а р р е л з 
Вудбріджу. Ню Джерзі, від-
звачаха 9б-ті Уродиніі в колі 
свосі ваяблнжчоі родини. Та на 
цьому прваяятті вона не була 
найстаршою особоккміж гість-
мн була прнсутвя Ш ќузнана — 
102-річка Олверетта Апвягвйті 
з Фармінгдейлю. 

# Тета покійно! дружннж 
д-ра Семюела Шевварда, засу-
дженого на досжертяе ув'язнен-
нл, звернулася до суду з про-
сьбою прнзнатн їй право опіку-
ватяся 7-річнйм екном своє! 
племінниці Від .дня арешту-
ваявх д-ра Шеяперда хлопчик 
перебувас в його, брата — ліка-
ря Отіфена Шепйерда. 

# Сталева Корпорація в ЗДА 
В Пятсбургу з і липня ц. р. 
збільшус своїм працівникам 
платню від 9.2а^олЯра до 22-х 
долярів двотижнево. Подібну 

Фнладелфія, Па. — Д-р Во-
лодимир Галан, екзекутивний 
директор Злученого Украіцсь-
кого Американського Допо-
могового Комітату, голова 
Контрольної - Ковгісѓг- Украін-
сьхого Народного Союзу, та 
член Політичної Ради Укра-
їнського Конгресового Комі-
тету, відлетів минулої суботи, 
23-го липня, з місцевого аеро-
дрому до Европи для пола-
годження цілої низки пересе-
ленчнх ї допомогових проб-
лем. Д-р Галаи виїхав до Ев-
ропи з доручення Екзекутиви 
ЗУАДКомітету та в порозу-
мінні з Державним Департа-
ментом. Упродовж приблизно 
трьох тижнів свого побуту на 

європейському к о н т и н еиті, 
д-р Галан відвідає міста 
Франкфурт, Мюнхен, Бонн і 
Берлін в Німеччині, Відень і 
Зальцбург в Австрії, Женеву 
а ШвайцаріІ, Неаполь в, Іта,-
лії, Брюссель у Бельгії та Па-
рнж у Франції. Крім розгляду 
і полагодження службових 
справ, зв'язаних з працею 
ЗУАДКомітету, та II міжна-
родннмн пов'язаннями, д-р 
Галан сподівається, що йому, 
як членові Політичної Ради 
УКК, пощастить теж зустрі-
тись з представниками пооди-
нокнх українських політнч-
ннх груп в Европі та обміня-
тнсь з ними думками на тему 
актуальних міжнародних та 
українських проблем. 

НА „СОЮЗІВЦІ" ЗАПОЧАТКОВАНО 
ЩОНЕДІЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 

Союзівка, Кенгонксон, Н. 
И. — Минулої неділі, 24-го 
липня, на цін вакаційно-від-
починковій оселі Украінсько-
го Народного Союзу при всту-
пі в гори Кетскил, започат 
ковано щонедільні відправи 
Богослуження для понад двох 
соток гостей, що там пересіч-
но кожного дня перебувають. 
Богослуження започатковано 
і вони в дальшому відбувати-

внступ заступника головного 
предсідника Українського На-
родного Союзу адв. Михайла 
Пізнана з патріотично інфор-
машиною промовою на укра-
їнські теми. 

Велика кількість гостей і 
відвідувачів на „Союзівці" 
впродовж дуже спекотлнвого 
минулого тижня могла зоќре-
ма оцінити иезріяняну вар-
тість та значення тієї оселі 
для вашої спільноти, порів-

муться за згодою Екзарха н ю ю ч н с в і ж е п о в т і р я та ба-
Української Католицької Цер-
кви в ЗДА, Внсокопреосвя-
щенвого Архиспископа Кир 
Константяна Богачевського. 
Перше таке Богослуження, 
після двох попередніх, що 

кн, які дістають винагороду за 
голини праці (по 15 центів на 
годину). 

Џ Генеральний постиастер 
Артур Е. Соммерфілд знову 
звернувся до громадянства із 
закликом заявляти поштовим 
урядам про кожну посилку з 
неморальною літературою, щоб 
можна було карати несумлін-
ннх видавців. 

ф ‚Демократична парт{ я по-
віту Олбані, Н. И., анрішнла, 
що П ткаядилатом на прези-
дента в 1968 рощ буде нюйорл-
ськнй губернатор Аверелл Гар-
римаи, який „найкраще вада-
сться на це ставовяще". 

# В Єркес ЛябораторН у 
Вільямс Вей, Вяскансія, внвай-
шлн прилад, при допомозі яко-
го можна буде відкрити в світо-
вих просторах тисячі нових зір. 
Цей прилад у два рази підсн-
лить теліскоп на горі Паломар 
в Каліфорнії. 

ф Оеватсмса Правнича Комі-
сія не веліла дійти до порозукін-
кя в справі поліпшення імігра-
ційного закону з 1953 року. В 
цій справі мас відбутися'ще за-
сідання комісії в найближчому 
тижні . 

відбулися з нагоди посвячен-
ня оселі, відправив минулої 
неділі Всч. о Петро Мельнн-
чук, душпастир з недалечкої 
оселі СУМА в Глен Спрінг бі-
ля Еленвіл. Відправа відбула-
ся під вільним небом при спе-
ціяльно влаштованому для 
тієї нагоди вівтарнќу. На ви-
падок непогоди Богослужен-
ня вiдбyвaтим^тьcя у вести-
бюлі головного будинку. Під 
час недільного Богослуження 
о. Мельничук виголосив гли-
боку своїм змістом проповідь. 
Дві сотні гостей із справж-
ньою радістю прийняли цю 
можливість сповнити свій 
християнський обов'язок на 
„Союзівці". 

Попереднього дня, в субо-
ту 23-го липня, в рямках що-
тнжневнх культурно-розваго-
вих імпрез на Союзівці, від-
бувся „Вечір легкої літерату-
ри", з участю і виступами 
ред. Богдана Ќранцева та 
письменника Івана Керниць-
кого. Після цієї імпрези, ба-
гато гостей приглядались у-
краївській телевізійній про-
грамі п. Марнновнча, яка ми-
нулої суботи включала теж 

ѓато можливостей прохолоди 
в тіні дерев чи у воді басей-
ну. Це одушевлення „Союзів-
кою" чи не найкраще вияви-
ли пп. Марія і Василь Лит-
вин, члени 330-го Відділу 
УНС з Литл Фоле, Н. И., що 
побувши на оселі та оглянув-
ши її, склали ще окремо по-
жертву в сумі 25 долярів на 
дальшу її розбудову. Сезон на 
„Союзівці" є дальше в пов-
ному розгарі. За тиждень там 
уже починаються започатко-
вані минулого року Курси 
Українознавства для молоді, 
що їх вестимуть професори В. 
Стецюк та їв. Близнак. Кур-
си триватимуть повних чотн-
ри тижні. 

9 В Вуеяос Айресі, Арґеитн-
на, хтось підложив бомбу в 
школі партійної тактики (Пар-
тія президента Перона). Вна-
слідок П вибуху знищено один 
поверх абудннку 1 вибито вікна 
в будинках цілого бльоку. Люд 
ських жертв не було. 

9 Презндеят Ш в а й ц а р і І 
Птіп'ср влаштував для членів 
Женевської конференції бенкет, 
на якому був приявннй також 
през. Айзенгавер, що. як голо 
ва держави, не міг брати участь 
на бенкеті, влаштованому пре-
м'срамн Англії, Франції чи Со-
встів. Кожний з і^х головних 
делегатів конференції привів з 
собою 5 осіб свосі делегації 

ПАРАСОЛІВ НЕ ТРЕБА, ШОВ НЕ НАГАДУВАЛИ 
МЮНХЕНУ 

Президент Айзенгавер після свого прибуття з Женеви ра-
зом з віце-президентом Ніксоном, що вітав ного на летовшці. 
Хоч і падав дощ, але Ніксов не дозволив відкрити парасолів, 
щоб охоронити Президента І його дружину від дощу, мов-
дяв, парасолі можуть дуже легко пригадати Мюнхенську 
конференцію, що попередила другу світову війну (парасоль 
Чемберлена став тоді символом злагоди з нацизмом) 1 по-
в'язатя ЇЇ з Женевською конференцією чотирьох велнко-

держав. 

Женевська конференція скінчилась 
передачею уповноважень міністрам 

Женева. — Женевська кон- Ідом і Заходом. У першій точ-
ференція голів урядів 4-х ве-
ликодержав, яка тривала ці-
лнй останній тиждень, від по-
неділка 18 до суботи 23 лип-
џЛ Ц- p., скінчилась про голо-

ломушкату^ якдй-иа-
справді с Інструкціск5 для 4-х 
міністрів закордонних справ, 
щоб вони продовжували `ва-
ходи, розпочаті в Женеві го-
ловами урядів. У короткому 
вступі підкреслено, щоб за-
кордонні міністри взяли під 
увагу зв'язок, існуючий між 
проблемою об'єднання Німеч-
чинн та європейської безпеки. 
Після того комунікат розгля-
дас у трьох точках три гпра-
ви, що ними мають зайнятись 
міністри закордонних справ: 
1) європейська безпека н Ні-
меччнна. 2) роззброєння і 3) 
розвиток і контакти між Схо-

ці згадано про вільні вибори 
на терені цілої Німеччини і 
про ‚‚оправдані інтереси всіх 
народів та їх природне право 
до індивідуальної і збірної са-
мообороня".-В справі роззбро-
єяня, дальші розмови мають 
вестись на терені Підкомісії 
Об'єднаних Націй Для справ 
роззброєння. Вона мас зій-
тись знову 29 серпня цього 
року в Ню Иорку. Під точ-
кою ‚‚розвиток і ковтаќти" 
розуміється легшу комуні-
кацію та можливість лег-
шнх контактів, себто скасу-
вання залізної заслони, чого 
домагались представники За-
ходу. В кінцевій 4-ій точці 
комунікат визначує Женеву, 
як місце конфереції міністрів 
закордонних справ, що мас 
там відбутись в жовтні ц. р. 

ПРЕЗИДЕНТ ВЕРНУВСЯ 
ДО ЗДА 

Вашингтон. — В неділю 24 
липня вранці президент Ай-
зенгавер вернувся з минуло-
тйжиевої конференції в Же-
неві. Разом із ним висіли з 
літака його дружина 1 син, 
майор. Назустріч президентО-
ві вийшов віцепрезндент Нік-
сон, члени уряду та численні 
репрезентанти д и п л оматнч-
ного корпусу, між ними аи-
глійський амбасадор Мейкінс. 
З-поміж чільних членів Кон-
гресу був приявннй сена-
тор Новленд, сен. Мілліен і 
ін., а з-поміж демократичних 
конгресмен№ прнйшов приві-
тати президента Джеймс Рн-
чардс, голова конгресової 
комісії закордонвних справ. 
Саме тоді, коли приземлився 
літак президента „Колумбі-
на III", падав теплий дощ і 
всі приявні з відкритими го-
ловами вислухали національ-
ного гимну, що його відігра-
ла музика морської піхоти. 
Відповідаючи на притітання, 
що його в імені всіх прняв-
ннх виголосив віцепрезндент 
Ніксон, през. Айзенгавер 
відповів тільки дуже корот-
ко. Який буде практичний 
наслідок конференції, сказав 
президент, ЦЬОГО ПОКИЩО ні-
хто не знає, але це покажеть-
ся вже в найближчих міся-
цях. Покищо нав'язано нові 
контакти і створено прихнль-
нішу міжнародну атмосферу. 
Президент висловив свою ра-
дість з приводу повороту до 
дому і прийняття, що його 

знайшов ва американській 
землі. През. Айзенгавера ві-
тали з його поворотом з Же-
неви — згідно з висловом 
Вашингтонського кореспон-
дента „Н.И . Таймс-у" — як 
героя, який своєю ввічлнвіс-
тю, достоїнством і- вмінням 
підходити до всіх справ із 
найшвршого погляду зробив 
у Женеві велику прислугу 
справі миру та підвищив свій 
персональний престиж. 

На понеділок 8 ранку була 
призначена у Білому Домі 
конференція з лідерами обох 
американських партій, перед 
якими президент мав схлас-
тн звідомления про Женевсь-
ку конференцію і поділитися 
власними враженнями та вис-
новкамв. Зате на годину 
10.30 вечером у понеділок 25 
ц. м. заповіджено промову 
през. Айзенгавера до амери-
канської нації на тему Же-
невської к о н ф е р е н ЦЯѓ цю 
промову мали передавати че-
рез всі радіо — І телевізійні 
стадії. На понеділок 10 ѓод. 
передпол. заповіджено засі-
даиня конгресової комісії за-
кордонних справ для внслу-
хання звідомлення державно-
го секретаря Долеса, а в той 
сам день пополудні, або у 
вівторок, мала зійтись Сенат-
ська комісія з а к о р д о н них 
справ. Президент славив у 
короткій промові державного 
секретаря Доллеса аа ного 
заслуги і персональну поста-
ву підчас Женевської ковфе-
ренцЦ. 

Голови держав називають Женевську 
конференцію успішною 

Женева. — В офіційному'{ визначила точний денний 
комуяікаті; що його ‚видано'"з порядок 
закінченням Женевської кон-

Ангііійці вірять в згоду СССР на об'єднання 
Німеччини 

Лондон. — Англійський до англійського проекту, щоб 
прем'єр Іден, вернувшись до 
Лондону, висловився пози-
тивно про висліди Женевсь-
кої конференції, яка, мовляв, 
підготовила корисний грунт 
для найближчої конференції 
міністрів закордонних справ, 
що в жовтні ц.р. відбудеться 
знову в Женеві. У зв'язку з 
цим англійська преса впев-
няс, що під сам кінець Женев-
ської конференції совстські 

заключній пакт неаґресії по-, 
між 5 державами з взаємною 
гарантією безпеки: ЗДА, Ан-
глії, Франції, СССР і об'сдна-
ної Німеччини. Так само кон-
цепція здемілітарнзуваннл я-
коісь широкої смуги поміж 
Німеччиною і Совстами і точ-
ного визначення збройних 
сил для Німеччини та П су-
межних країв — ніби то знай-
шла більше зрозуміння в со-
встськнх делегатів, аніж це 

делегати почали схилятися було на початку конференції. 

В Україні вітають американських фармерів 
оваційно і з щирим ентузіязмом 

Дніпропетровське. — При-
буття американської хлібо-
робської делегації до Дніпро-
петровська привело до бурх-
ливого маніфестаційного при-
нняття, яке малощо не пере-
мінилооі в заворушення. Ти-
сячі українців, п р о р в авши 
кордони міліції, стовпилися 
навколо готелю, де переб}"ва-
ла делегація американських 
фармерів, і вітали американ-
ців із справжнім щирим енту-
зіязмом. Міліції тільки з тру-
дом повелося здержати лю-
дей, які намагалися вдертися 
до готелю і там оглядати чле-
нів американської делегації. 
Юрба товпилася під готелем 
понад дві годині і розійшлася 
аж після того, коли один з 
членів делегації з'явився у 
вікні і промовив коротко до 
зібраних. Але й після того 
багато людей залишилося по-
близу готелю в сподіванні 
побачити таки когось з амс-
рнканців. Так же само захоп-

Порядку при` доїзді І перед па-, 
латою пильнувало шваЛцарсь- лено приймали членів‚Делеґа-
ке військо. І ЦІЇ в одному з українських 

міст по дорозі до Дніпропет-
ровська. Голова міської ради, 
вітаючи делегацію, заявив, 
що її поїздка є однією з'важ-
ливнх подій на шляху для 
встановлення с п і в п р а ц і і 
дружніх взаємин між З'сдине-
ними Державами і Совстсь-
КВМ Союзом. Перед від'їздом 
американців з Харкова там 
відбулося урочисте дво- і пів-
годинне прийняття на честь 
гостей, влаштоване Украін-
ськнм Науковим Інститутом 
Тварннннцьких Дослідів. На 
цьому прийнятті америкапсь-
кнй фармер Ральфі Олсен з 
Елсворт в Айова заявив, що, 
якщоб конференція чотирьох 
відбувалася в Харкові, то на-
певно можна б було розв'яза-
ти всі спірні питання озбро-
сння й миру. Відповідаючи 
на промови членів делегації, 
директор однієї з ДОСЛІДНИХ 
стацій згаданого Інстнтуту 
Осип Даниленко висловив 
сподівання, що українці ма-
тим)іть вмогу вітати в себе 
більше американських деле-
гацій. 

ференції обмежились до Ін-
струкціі для міністрів закор-
донних справ та не сказали 
нічого про успіх чи невдачу 
конференції голов урядів 4-х 
великодержаа. Зате говорили 
про це самі ті голови урядів 
у своїх кінцевих промовах, 
виголошених на останньому 
засіданні конференції в остан-
ню суботу. Президент Айзен-
гавер назвав конференцію 
„історичними зборами". „Це 
був в цілості добрий тиж-
день". Він „тепло привітав" 
„духа приязни і доброї волі", 
що проявився був в Женеві. 
„Ми не приїхали сюди, щоби 
осягнути остаточні розвязки" 
— заявив през. Айзенгавер і 
підкреслив, що це завдання 
міністрів закордонних справ, 
яким Женевська конферен-
ція підготовила кращий грунт 

для їх ведаив 
зустрічі. Вільш-менше в то-
му самому тоні промовляли Й 
інші три головні делегати, 
АНГЛІЙСЬКИЙ прем'єр ІДЄИ, Ят 
кий промовляв перший, ana-
дав на вступі ааслугв Чер-
чила, як першого ініціятора 
такої конференції „на вер-
шннах". 10 років тому, мов-
ляв, закінчилась війна. „Те` 
пер бодай розпочали те діло, 
що його — здавалося — тре-
ба було виконати 10 років 
тому". Булѓаній підкреслив 
„позитивне значення (конфе-
реиції) для зменшення міжна-
родного напруження" і для 
„зросту взаємного довір'я". 
Буліанін признав „чесну ат-
мосферу", що панувала в Же-
неві. У своїй яайкоротшій 
промові французький прем'єр 
Фор висловив надію, що Же-
невська конференція матиме 
„спасенний вплив на еволю-
цію міжнародних відносин". 

Аденауер заповів пресову конференцію 
у справі вислідів Женеви 

Женева. — Західньо - ні-
мецький канцлер Аденауер 
відбув у своїй високогірській 
місцевості в Женеві, де він 
перебувас на літній відпустці, 
знову довгу нараду з своїми 
найближчими співробітннка-
ми та заповів, що він висло-
виться про Женевську конфе-
реицію і її висліди та про 
дальший хід проблеми об'-
сдпання Німеччини на окре-
мій пресовій конференції. Де-
лкі часописи висловлюють 

твердження, що совстські де-
леґати під сам кінець Жеаев-
ської конференції п о ч а л и 
приходити до висновку, що 
може дійсно краще й легше 
договоритися про об'єднання 
Німеччини з західнімн вели-
кодержавами, як безпосеред-
ньо зі старим західньо-німець-
ким канцлером, який напевне 
не буде такий м'який І подат-
ний, як австрійський канцлер 
і його міністри підчас відві-
дин у Москві. 

В С В І Т І 
9 Совсти буцімто погоди-

лнсь відкликати свос „вето", 
що його вони заклали проти 
прийняття до Об'єднаних На-
цій Японії, Цейльоиу, Порда-
ніі, Лівії 1 трьох в міжчасі уса-
мостійнених держав Індо-Кя-
таю. Невідомо, як буде з В'ст-
иамом, що його минулорічна 
Женевська конференція поді-
ляла на Північний — комукіс-
тичний у Південвиий — віль-
ний. Вістку про совстську „кон-
цесію" народам Азіі й Африки 
подав індійський прим'ср Неру, 
ревний посередник в „опівісну-
ванні" з CXSCP. 

9 Дахав, найстрашніший на-
цистський кояцеитраційиий та-
бір, залишиться місцем публіч-
ного відвідування, аж поки ие 
затреться пам'ять про нацист-
сђк{ злочини — вирішила ба-
варська рада міністрів усупе-
реч місцевій адміиістраціі, яка 

Ѓішќла була'закрити цей табір 
перебудувати. 
9 Рада Республіки у Фраи-

ції, яка в насправді вищою па-
латою французького парлямен-
ту, одноголосно, 315 голосами 

пре О, ратифікувала австрій-
ськяй державний договір, що 
призвав Австрії суверенність# 

0 Японська преса с, мабуть 
єдиною в світі, яка — вітаючи 
з з а х о п л е н н я м пропозицію 
през. Айзенгавера щодо виміни 
між ЗДА і СССР всіх військо-
вях Інформація та права вза-
смяого фотографуваяия всіх 
військонвях об ектів, аисловлкм: 
.‚певність", що Сомтя прнй-
муть цю пропозицію і пого-
дяться впустнтн американські 
літаки на свою територію. 

9 Аверелл Гарркмяа, губер-
натор стейту Ню Иорку приле-
тів з Палестини до Риму й був 
прийнятий на 20-хаилнннІй 
приватній авдіснції у Саятішо-
го Отця. П{сля того Гарряман 
представив Папі свою дружину 
і людей з свого почетў. Гарря-
маи мав довшу нараду з пре-
м'сром Сені і міністром закор-
донних справ Мартіні. Амерм-
каиська амбасадорха в Італії, 
Клер Лус, яка прилетіла на 
пів години скоріше, до Риму з 
Ню Норку, привітала Гаррнма-
на ца летовнщі. Ацбасада .вла-
штуванла ва його честь бенкет. 
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ДО ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОПАГАНДИ 

Один з приятелів ‚.Свобо- ширюванням політичної літе-
ди" написав у зв'язку з де- ратури в політичних і науко-
монстрацісю, що В влашту^вих колах і справлюванням 
вали українці в Сан Франсіс- фальшивих даних по різних 
ко перед будинком, де відбу 
вал ас ь ювілейна сесія Об'сд -̂
наних Націй, дуже цінні зав-
вагн. Цього нашого громада-
ннна занепокоїла думка, що 
може н У Женеві, під час 
„конференції на вершинах", 
появляться ,‚пікетники" з ук-
раїнськими антикомуністнч-

енциклопедіях та шкільних 
підручниках (ця робота все 
ще йде, як по грудді, і ан-
гломовні офіційні та півофі-
ційні підручники Й дбвідники 
аж кишать від фальшів, впи-
саннх туди росіянами або 
американцями з російської 
історично-політичної школи), 

ПЮПОЗИЩЯ АЙЗЕНГАВЕРА 
Президент Айзенгавер у четвертому дні нарад голів! 

ними транспарентамн. Автор і ба навіть на різних авдіснці 
листа до Редакції висловив ях, здобуваних з великим 
влучну й правильну думку: І трудом, — вся ця морочлива 
ті самі засоби пропаганди, які!робота не може мати успіху, 
можуть бути добрі в одному і якщо американський світ не 

урядів чотирьох велнкодержав у Женеві минулого четверга м і с ц і ^ " ^ І„ а б й р а т „ м
Р

е пошанї до укра! 
вндвигиув пропозицію яку називають ..найбільш д р а м а т и ч - ^ о м ^ ^ У Р 
ною" . ..переломовою в міжнародній дипломатів шсля з а - , . , де та- ѓляд і праця української гро-
кінчення ВІЙНИ. Пропозиція скерована до кремлівських во- г п р о п а Г а н д а H a C T O p o i a б м а д и ПозаУкраЬ,ою На n p t 
лодарів і полягає в тому, щоб 3 єдинен. Держави і Совст-І^ тих. кого мц і великий ж а л і цісї п р Х и 

таємними В І Й - : Х О Т І Д И б с о б і п р н о д н а т н „я%сеще не розуміють, не доба-
все думаю, що нам треба ве- чають і не витягають з неї 

ськовими даними, але й створити нагоду ті дані пере-
вірити. Себто Америка і Совстськнй Союз мали б передати с . 
одне одному пляни сили і розташування військ, військових ^ `Вашингтоні Кой 
баз та їх озброєння і рівночасно кожна з цих країн мала б KQU н і ч о г о н е здобудеться " 
право тв можливість перевести над просторами другої повіт-, '„„„„„ к„„ в п „ t „^ . . .Й . I — I . . . 

. . я -л — писав буквально цей наш дальш, здавалося б, полѓѓич-
ряну перевірку ВІЙСЬК, ІХ розташування , озбросни^могла б г р о м а д я н и н ^ н а в . я з у ю ч н с в о ї н і г р у т г а

Д
т а о к р е м і д і я ч і . Хо

Ч
ч 

робити всі фотознімки, які захоче, І ОПІСЛЯ ЦІ фотознімки ^ ^ н е д а 8 Ш ^ „ , „ , 0 
та здобуті під час перевірки матеріяли забрати до свосї К о п а ч а в „Свободі" в якій 
країни, щоб їх там без будь-яких перешкод чи обмеженьЌ о п н с а в я к П а д е р е в с ь к к й 
дослідити. завдяки СВОЄМУ знайомству з 

Цю свою ..драматіічну пропозицію вндвнгнув прези- д ж а в н и м С е К р е т а р е м Л а н -
дент Айзенгавер після нарад і в порозумінні з головою . _ ' 

It , н ^ Тл ^ J - `жушуц, СІНҐОМ за урядування презн- його національність, проте у шефів штабів, адміралом РадсЬордом. та своїм дорадником о ^ ^ n J 
дента Внлсона, ОСЯГНУВ ТОГО, центральних установах, с ре-

практнчннх висновків не тіль-
ки широкі українські кола, 
але навіть і деякі відпові-

все ще с чимало таких дер-
жавннх урядовців, які раді в 
кожному випадку замінити 
слово ..Україна" словом „Ро-
сія" і заперечити українцеві 

БАЙКИ „МИТРОПОЛИТА" ПІТІРІМА ШКІЛЬНА СПРАВА НА ЧОЛОВІМ МІСЦІ 

і міністром у справах роззброєння, Гаролдом Стассеном. 
Конгресові лідери були про це також поінформовані. 

Це — без сумніву наќдалі йдуча пропозиція в справі g. 
роззброєння, яку будь-коли хтонебудь вндвнгнув. Правда,! ?. 
справа перевірки зброснь включена теж в американську І ^ е величезна проблема 
пропозицію роззброєння, передану Об'єднаним Націям, але політичної шсрормаційно-про-
там цю перевірку передбачається щойно після підписання паг,анДивноі пращ, проблема 
відповідного договору про роззброєння та з усілякими і н - , н е м е н ш е складна й трудна, 
шими застереженнями і передумовами. В теперішній пропо- я к с а м а та праця. Найпопу-

що до 13 пунктів Внлсона ференти, які спеціялізуються 
'вставлено 14-й пункт про від- в українських справах і які 

дістають постійно-про україн-
ський світ інформації з різ-
ннх джерел. Нема чого ігідо-
зрівати, що ці інформації 
злобні й фальшиві. Приймімо, 
що — навпаки — `всі̂  вони 

президента АЙзенгавера справа поставлена дуже про- лярнішимн методами пропа- 100-відсотково правдиві. Але 
сто: скажімо одне одному правду про нашу військову с н л у ґ а н ^ й с в л а с н е " голос"і ме- які.ж вони сумні про ниніш-
і даймо собі взаємно нагоду перевірити, чи ми сказали ТОДИ- "Р0 я к і появляються-в і""" стан в українській гро-

‚часописах інколи й інформа-імаЛі-правду 
Пропозиція АЙзенгавера - - можна б сказати цінні замітки та навіть світ- Це не ворожа інсинуація. 

ним нехтуванням принципів 
взаємної толеранції і пошани, 
з вишукуванням усього, що 
говорило б погано про пар-

роззброїла міжнародну опінію. Ніхто не сумнівається, що ̂ нн` а ЯК1- "Р07"5- здебільша а ствердження істотної прав-
презндент Айзенгавер'думав так. як говорив, і що Америка б У в а ю т ь найнедоцільнішими, (ди. що більшість української 
направду бажає миру і роззброєння. Ця пропозиція ставить 3 погляду реального висліду ‚преси цупко тримається внут-
кремлівських володарів в дуже складне положення, бо П не д л я визвольної справи. Оче- рішньоукраїнськоі полеміки, 
можна не прийняти, щоб не здемаскуватнсь і не скомпро-'в и д н о ' потР'бш й on голосні ‚веденої аж надто часто з пов 
иітуватись. Інша справа, що Москва про це не дуже дбає. І д е м о н с т р а ц і 1 - т 0 0 звертати 
В західніх коментарях до пропозиції АЙзенгавера вже тепер ! у в а г У н а с а м и " факт існуван-
вказусться на багато всіляких викрутів, з яких може М о с - І н я ^ 2 Т а ш и т а п визвольної 
ква скорнстати, щоб пропозиції не прнйнятн, або щонай- боротьби — тому звичайному 
менше натягнути її на своє копило і підступно використати. Іамериканському обивателеві, тійного противника і мало б 
Наприклад, Кремль може погодитись на обмін планів силн. ! я к и и ПР0 ц , справи або зов- поемаќ сенсації. Яскравою є 
озброєння та розташування військ. Америка, як звичайно, іс 'м н і ч о г о н е 4 V B ! н е знає, ‚суперечність між сучасним 
поступить щиро І відкриє Кремлеві всі свої пляни, а взамінў ! а б о з н а с мінімально чи партійно-політичним розпопо-
діетане від Кремлю фікцію тих даних з всілякими „потьом-'Фа л ь ш и в о- 0 д н а " транспа-)шенням і деклямаціями про 
кінськими селами", які ие тільки же виявлять військових Р"""11 " летючки, протсста-.консолідацію. З яким трудом 
таємниць, але ще більше їх замаскують. А як з контролею? ЦІЙНІ "п`ухи та всякі прояви приходиться вдержував яон-
Мосхва може настоювати на тому, щоб з повітря перевіряти н апюго обурення не вснлі солідацію на терені єдиної 
і фотографувати тільки те, що подане в плинах, кляснфіку-1 вплинути на зміну становища великої політичної установи, 
ючн все інше, як „втручання у внутрішні справи". Москва політиків і державних мужів, де вона існує, в Українському 
може також обмежити ці пляни і їх перевірку тільки до т е - і я ^ с ш " п о г л я д н а міжнарод- Конгресовому Комітеті, коли 
рнторії Совстського Союзу, виключаючи сателітів, на терн-І111 я Р о б л е м и . зжовують на(тим часом цій консолідації на 
торії яких знаходяться головні випадові бази совстськоїІн а^'т о м у Ран""е знанні спра- американсько - у країнській 
агресивної воєнної машини. ""' н а традиції крайової за-

Такими і подібними викрутами Кремль зможе й далі ;коРДонпої_політики і на прин-
баламутнтн публічну опінію, але навряд чи зможе бала- ц н п о в и х " напрямних. Впли-
мутити він ними відповідальних державних мужів. І в цьо- н у т н н а ЗМ1ИУ поглядів, cdpop-
му саме рішальна вартість атуту президента АЙзенгавера м о в а них на основі фальшиво-
на Женевській консреренції, як і самої конференції. Зви- . г о знання історії і відноаш 
чайно, ще якийсь час продовжуватимуться наради міністрів!8 Д а л е

-
К і й 1 незнаній країні 

закордонних справ, відбуватимуться всілякі торги та інтер- європейського Сходу, та на 
претації і уточнювання, але це справи не змінить. Як внхо-!3№Н-у .закордонної політаќй, 
дить з початкових американських коментарів, Америка н е . о п е р т о 1 н а Ф^ьшивнх за-
дасть себе „набрати" всілякими половиячатими розв'язками сновках, надзвичайно 
і хитрощами Москви. В конгресових колах заявляють ви- Шудне завдання. Для цього ли відомості про рух спроти 
разно. що під контролею. хай тільки'й повітряною, прези- ^ P ^ 8 н е т , л ь к " політичної лі- вў в Україні, а коли б серед 
девт Айзенгавер і Америка розуміють скасування „залізної,теРатУРи: поширюваної по-‚тих відомостей було менше 
заслони", і це саме й є та головна передумова для ство-І с т ш н о 1 систематично, не перебільшення і бажання ім-
рення обставин, в яких можна було б говорити про зами- ТІЛЬКИ. впливання на публіч- (понувата цифрами, то їх 
рення і мир №У опшію і на просування в ефект був ще більший. Зна-

Пропознція президента АЙзенгавера, без уваги на те, як чужомовній пресі щораз но- меннте ім'я почали здобувати 
нею крутитимуть і як до неї поставляться большевики. го- в н х вісток про Україну, але ‚собі украшські емігранти сво-
това залишитися кульмінаційною точкою Женевської кон- й mx особистих знайомств, сю організованістю і кон-
фсреннії. Про цю пропозицію довідався весь світ, і її вже завдяки яким можна нанкра-‚структавною працею під час 
не могли приховати від свого населення навіть кремлівські ш е переконувати впливових .творення таборів і боротьби 
Ролодарі. Який ефект може вона мати на підсовєтське на- д , я ч , в , 3 СВ,ТУ законодавців проти совстськоію рспатрія-
сслення? Дбаємо , що вона може принести деяку надію та

( Державних урядовців. Ітнного дикунства. Знамсни-
побачити над великою територією комуво-московської тюр-1 Але й найметкіша, панаќ- ^ опінію виробляє творення 
ми народів американський літак. Бо з якою місією цей літак тнвиіша і найкоштовніша кУльтурннх цшнощів, діяль-
не летів би, він матиме на своїх крилах символ волі і збу- пропаганда демонстраціями ність світу вчених та насичу-
джуватиме надію на неї в душах тих, які її не мають. на американ'ській вулиці, по- ванкя американського грома-

верхівці не відповідає дійс 
ність серед української полі-
тичної еміграції в Европі. 
Українська справа може здо-
бути собі признання і поша-
ну щораз новими доказами 
державно-політнчної зрілости 
зорганізованого українського 
суспільства, як в самій Укра-
їні, так і поза нею. Величезну 
пропаганднвну роботі' зроби-

Разом з кампанією „усміх-
неної дипломатії", що' її по-
чали кремлівські чекісти 
Хрущов, Молотов і Булганін 
у міждержавних взаєминах, 
почалася широка кампанія за 
встановлення дружніх взас-
мин мін: Церквами Совстсь-
кого Союзу і протестантськи-
ми та іншими Церквами За-
ходу. Керманичі „Русскої 
ПравославноЃ Церкви'", вико-
нуючи дорі'чене їм „соцзма-
гання" в зацитькуванні полі 
точної чуйности Заходу, по-
чинають не тільки приймати 
делегації різних протестант-
ських Церков у себе в Мос-
кві. але й роз'їжджають по 
країнах Західньої Европи, ку-
дн досі їм не вільно було й 
носа показАти. 

Реванжуючись за відвідини 
делегації англіканської Цер-
квн в Совстському Союзі, 
„русска", як називається офі-
ційно. всесоюзна православна 
Церква, вислала до Велико-
брнтанії делегацію „христн-
янськнх", значить православ-
ної. баптистської і лютеран-
ської, Церков Совстського Со-
юзу. Делегація нараховувала 
8 У'часників — чотири від 
..русскої православної Цер-
квн' і чотири від лютерансь-
кої та баптистської Церков. 
Відвідини делегації тривали 
13 днів і були присвячені — 
за словами офіційного пові-

ідомлення — „зміцненню зв'я-
ізків дружби". Делегація була 
'гостем ' Бритійської Ради 
j Церков, до якої входять 
і представники англіканської й 
{інших протестантських віро-
I визнань Великобританії. Гос-
{тюва.па вона в резиденції ќєн-
Ітерберійського архиспископа. 

Делегацію очолював мін-
Іський митрополит якийсь Пі-
тірім. Про минуле цісї осо-
бистоста. її справжнє прізви-
ще і вишкіл немає ніяких да-
них, але за час свого пере-
бування в Британії він вия-
вив всі добре відомі прикмети 
совстського п р о п агандиста. 
Найперше він заявив, що де-
леґація прибуває ‚.з глибо-
ким почуттям любови" і для 

зміцнення зв'язків дружбќ", 
але водночас не забув додати. 
що „великою буде його ра-
дість", коли відвідини совст-
ської церковної делегації 
спричиняться „до взаємного 
порозуміння і зменшення між-
народної иапруженостн". Цим 
підкреслив, що мета делегації 
чисто політична, 

І далі чого вже тільки він 
не наговорив наївним, легко-
вірним і „захопленим" пред-
ставинкам західніх Церков і 
західньої преси. В Единбургу, 
наприклад, намагався переко-
нувати журналістів, що мос-
ковська Православна Церква, 
бе`ручи участь „в рухах на 
захист миру", не робить цьо-
го ніколи під натиском со-
вєтського уряду, але. навпа-
ки, ,ліь в цьому питанні ціл-
ком свобідно і незалежно", 
придержуючись . . . Христової 
заповіді, „яка наказує жити 
з усіма людьми в мирі і лю-

бові". В цьому ж Единбургу 
„митрополит" Пітірім хвалнв-
ся „високим релігійним під-
несениям в Совстському Co-
юзі" і тим, що „на богослу-
женнях наші церкви завжди 
заповнені вірними". 

Цілком таки розперезався 
Пітірім у Лондоні. Там він 
уже почав оперувати процен-
тами і заявив, що — ва його 
думку — „від 85 до 90 про-
центів совстського населення 
залишилося вірним Церкві". 
А щоб вже цілком прнголом-
ШИТИ англіканських протес-
тантів, похвалився, що мас 
до диспозиції аж два особисті 
авта, що їх одержав від вір-
нпх своєї Церкви.в. . . дару-
нок, і що вірні підсовєтської 
Православної Церкви такі за-
можні, що можуть обдарову-
вати коштовними дарунками 
не тільки свої церкви, але й 
своїх священиків..-. Далі 
„впевняв" Пітірім, що в Co-
вєтському Союзі скасовано 
всі антирелігійні музеї і що 
немає ніяких перепон для ре-
лігійного навчання молоді. 
Вкінці добив своїх слухачів, 
що знали дещо про переслі-
дування Православної Цер-
квн в СССР. твердженням, що 
там існує понад 200,000 цер-
ков і що вони завясдн повні... 
Коротко кажучи, немає кра-
щої щодо оелігійної свободи 
країни, як СОПҐЛЇ`ЬКНЙ Союз. 

Пітіріма і ного байок моли-

Інститут Міжнародного Ви- ванна, над проблемою прнмі-
ховання інформує, що число щення студентів, що бажають 
чужинців, які перебувають іти до квл'еджів. Вислід на 
під теперішню пору на внсо-
кнх студіях в З'сдиненнх 
Державах, доходить до 34,232 
студентів, 635 учителів і 5,036 
лікарів. Вони походять із 129 
різних країн. Це вказує, що 
американські школи приваб-
люють закордонну молодь, не 
зважаючи на різні недомагай-
ня у їх виховній системі. 

Американські провідні ви-
ховні кола свідомі цих недо-
магань і тому раз-у-раз обго-
ворюють їх не тільки на сто-
рінках фахових педагогічних 
журналів, але б у щоденній 
пресі, а недільні видання ве-
ликих щоденників з-правнла 
містять статті на виховні 
теми. 

Крім того, американські ви-
ховні організації постійно ви-
вчають відносини-, як в по-
одииоких школах, так і цілих 
стейтах, і подають до прнлюд-
ного відома свої зауваження. 
Саме 1-го липня ц. р. появнв-
ся звіт із цДлорічннх студій 
спеціяльної комісії Крайово-
го Виховного Товариства над 
проблемами, що з ними ма-
ють до діла 3,400 типових учи-
телів по школах. Комісія із 
здивуванням стверджує, що 
найважливішою проблемою 

рад був такий, що в місті Ню 
Йорќу треба організувати но-
ві громадські дворічні кале-
джі, щоб задовольнити потре-
би зростаючого населення. -

Такі й подібні проблеми бу-
дуть обговорені на Крайовій 
Виховній'Конференції у Ва-
шннѓтоні на початку лнстопа-
да поточного року. Про цю 
конференцію ми вже згадува-
ли, а тепеіі, в зв'язку з підго-
товою до нового шкільного 
року, пригадуємо, що й укра-
їНська спільнота в Америці 
входить у склад загальної 
американської спільноти, і 
тому, з-огляду на добро моло-
дого покоління, треба цій 
справі присвятити більше ува-
гн. 

КОЛИ керівні американські 
кола приходять до висновку, 
що не кожен студент „му-
сить" покінчити універснтет-
ські студії, щоб бути корнс-
ннм членом суспільностн, то 
це — вказівка на те, що й уч-
ні українського роду повинні 
користати з таких високих 
шкіл, які, їм доступні, або до 
яких і вони мають здібності. 
Деякі наші свіжопрнбулі гро-
мадяни ставлять справу так: 
„або все, або ніщо", і тому, 

пересічного вчителя публічної к о л и н е м а і о т ь фінансової 
школи під теперішню пору с 
занепад дисципліни серед уч-

гпроможности посилати дітей 
до університетів, резигнують з 

товно слухали, плескали в нів. Ніколи раніше учні не бў-1 ВНсокої. для них освіти. 

дянства інтелектуалами з-по-
між давніх і новоприбулих 
українців. Це та конструктив-
на робота, яка не афішується, 
якої не видно. Вона навіть не 
йде піл фірмою пропаганди. 
Це робота, яка належить про-
сто до життя н поведінки як 
зорганізованих українських 
національних клітин в Аме-
риці й на еміграції ‚так і ок-
ремих українських одиниць. 

долоні і иалвнпсредки прий- лн такі непогамовані, як те-
мали його запрошення відві-' гер. Секретар комісії подає до 
дувати Совстськин Союз і т::м відома жалі учителів на лиху 
причинитися до пропаговано- j поведінку учнів, яка внявля-
го Пітірімом „полегшення ється у першу чергу в нело-
міжнародного нгпруженна" і слусі учителям і в безупинно-

му неспокоєві під час науки. 
Загально можна схарактерн-
зувати поведінку учнів, як на 
змагання „робити те, що їм 
подобається". 

Однієї причини занепаду 
ДИСЦИПЛІНИ вчителі не знай-
шли, хоч наводять кілька здо-
гадів: приковування уваги до 
телевізійних програм, чнтан-
ня „коміксів", недостача ди-

інпанської Виховної Ради, на 
яку явилося 600 президентів 
каледжів і визначних вихов-
ників, що разом заступали ! с ь к и м батькам 
1,900 каледжів і університетів, j у - н ^ 
Т'о ЋА л ' ш а п г і и у й и л 111 м_- a u i t t ті а# І Там стверджено, між іншим, 

„врятування світу від жахли-
вої катастрофи війни". Байки 
Пітіріма про небувалий роз-
квіт релігійного життя були 
такі переборщені, що про них 
ні словом не згадали совстсь-
кі газети і тільки загальинко-
во реферували західньо-евро-
пейські комуністичні часопи-
си. Захоплений і широкий від-
гук знайшли вони тільки в . . . 
„буржуазній" західньоевро-
псйській й американській пре-
сі. 

Пропаганда Пітіріма мас 
вже свої успіхи. Зголосилася 
громада охочих їхати до Со-
встського Союзу, і між ними 
навіть відомий протестантсь-
кий проповідник Ґрегем; збн-
расться їхати туди теж деле-
гація амернканськнх баптнс-
тів. 

Погостювавши в Совстсько-
му Союзі і просвітившись бай-
ками совстськнх пітірімів, усі 
вони будуть вертатися додому 
і робити вже добровільно прн-
хильну пропаганду для Мрс-
кви. Таку, як її роблять сьо-
годні, наприклад, американсь-
кі квейкри Вро Олдерсон і 
Гю В. Мур, які, побувавши в 
баптистських церквах Ленін-
граду і в жидівських синаґо-
ґах Москви та Києва, розпн-
суються по газетах про те, що 
в Совстському Союзі немас ні-
якого терору, ніякого голоду 
і що вся надія християнства в 
Совстському Союзі покладена 
на баптистів . . . 

Байки Пітіріма покищо ма-
ють і може й матимуть успіх. 
Але з християнською любо-
в'ю і миром вони не мають ні-
чого спільного, і життя їх зде-
маскус раніше або пізніше. 
Бо ж побудовані вони на сльо- н а позбавленні широких мас 
зах, муках і крові мільйонів J населення, зокрема молоді, 
внзнавців Христової правди, (можливосте визнавати 
на руїнах багатьох тисяч тільки відкрито, але й 
християнських Божих храмів, 'смці Христову науку. 

Приклад із згаданих конфе-
ренцій може дати притоку до 
застанови, що в першу чергу 
йде про моральне виховання. 
і тому цій справі треба прн-
святити окрему увагу. Днс-
цнпліна дітвори починається 
від наймолодших літ, і її не 
треба легковажити, головно 
у великих містах, де ні полі-
ція, ні інші чинники не вснлі 
зарадити недостачі місця й 
нагляду. Якщо батьки не мо-
жуть дати собі ради з дітьми, 
їм повинна допомогти наії-
ближча рідня або сусіди. Для 
таких справ повинні бути 

тячих розвагових осередків і скликувані також українські 
ш - виховні конференції. 

З інших виховних справ, Я к щ о й д е п р о с е р е д н і ч я 
обговорюваних у пресі, поміт- в и с о к і ^ ‚ д ц , то н а ц в батьки 
ні пляни скорочення курсів ; м о ж у т ь знайти поради в пуб-
навчання в каледжах, головно ; л і ч н н х ч и п р и в а т я и Х і парафі-
в технічннх інститутах. З кін- Я Л Ь Н И Х ( школах. Також і каші 
цейі минулого року відбулася ; ш к і л ь н і т^^^а та ШКІДЬНІ 
в Швкаґо конференція А м е - ! а б о аихоані ради повинні час 

від часу оприлюднювати свої 
помічений над цими справами, 
щоб стати' у пригоді украін-

громадянство 
що в самому тільки стейті 
Йорќ з-поміж 21,000 учнів се-
редніх шкіл („гайскул") з 11 
повітів 48 відсотків виявили 
бажання йти до калсджу. - З 
решта 52 відсотків велика час-
тина висловила бажання BCTJ'-
пити до „громадсьюіх кале-
джів" або місцевих технічних 
інститутів на ОДНІЇ або два ро-
кя. Одначе виховниќй ствер-
джують, що країна не прнго-
тована на приміщення такої 
великої кількости сту'дентів у 
високих школах, і тому не 
завжди можна заспокоїти ба-
жання учнів. 

З початком липня відбула-
ся в Ню Иорку нарада, скли-
кана Радою Високого Вихо-

„ ' має вже середні високі школи,, 
що пригадують про свос існу-
вання з кінцем або, початком 
шкільного року. Саме тепер, 
під час вакацій, треба приза-
думатнся над програмою й 
системою цих шкіл, щоб да-
ів нагоду молоді користати 
з них для підготови особнстої 
майбутности і загальної май-
б^ностн української спільно-
тн в Америці. 

(С.) 
-тіт.т 

не 
пота-

, - , - , - , - . , , . , ,,- .. - - о 
Вол. Дорошенко 
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1. НАШІ прогулянки 

в око.інцях 

У вільних ХВИЛЯХ МИ ЦІЛИМ 
товариством ходили на про-

"хід. вилазили на скелі нода-
лекого Бубннща, збирали 
горіхи й гриби в сусідніх лі-
сах. 

На скелі нелегко було вн-
дряпатис^. а ї'ї'` тяжче з них 
.ілізти. бо крім примітивних 
заглибин, де можна було по-
гтавнтн ногу, не було ніяких 
охоронних засобів — поруччя 
тощо, щоб не злетіти коміть 
головою вниз. 

Так було в 190-1 році н так 
воно лишилося й у пізніших 
роках. Тяк дбала польська 
адміністрація про ѓкмпеку й 
вигоди туристів 

З кінцем вересня наша гру-
півська колонія покинула Сн-
невідсько. де ми так прнсмно 
провели ферії погода весь 
час була прегарна. Осінь вза-
галі в горах у Галичині чу-
доаа. справді зол#ѓа:.. 

5. Поворот додому 

Вернувшися до Львова, я 
переночував у `Лозннських, 
які містилися в невеличкому 
мешканні, чисто ўдержаному, 
хоч у них тоді було вже двоє 
малих дітей. Лозннський і іїо-
го дружина були люди інте-
ліґентні і толерантні, неза-
лсжно від тодішніх своїх лі-
воанархістичних поглядів. З 
ними розмовляѓй було дуже 
приємно й цікаво. Михайло 
Лозннський чимало оповідав 
мені про галицько-українське 
життя й відносини. З часом 
яін покинув свій анархізм, 
але не пристав до ніякої ін-
шої партії. На практиці він 
-півпрацював і:і націонал-де-
`-іоіфатами, був членом редак-
ції ..Діла" аж до розвалу Ав-
стрії. За ЗУНР працював у 
Міністерстві 3 а к о р д онннх 
Справ, як заступник д-ра В. 
Панейка. був у делегації на 
Мирову Конференцію в Па-
рижі. о шсля перебував на 

еміграцЇЇ у Відні, де брав 
участь у заснованому М. 
Грушевським У к р а їнському 
С о ц і я лістичному Інституті, 
який видав в 1922 р. його со-
лідну книжку про галнцько-
українські визвольні змаган-` 
ня „Галичина в рр 1918-20", 
Лозинському, між іншим, на-
лежить цікава брошура про 
М. Драгоманова під заголов-
кои „Українське національне 
петання в творах М. Драго-
манова". Відень 1915. де він 
докладно вияснює заслуги 
М. Драгоманова для україн-
ського руху. Пю брошуру 
слід би було простудіювати 
теперішнім нашим явним і 
криптонімннм хулнтелям ве-
лнкого українського діяча, 
які в своїй патологічній про-
сто ненависті перекручують 
його думки'й дії. внставляю-
чи собі цим свідоцтво націо-
нального й політичного j'fio-
жества, 

З поворотом М. Г(іушевсь-
кого на Совстську Україну, 
виїхав туди й Лозннський 
для наукової праці, але вкін-
ці, як багато інших галичан, 
які повірили, що на Наддніп-
рянщнні будується „своя" 
держава, хоч і в комуністнч-
ній формі, опинився на за-
сланні і від тоіх) часу і слих 

про нього iijxnian. 
Розпрощавшися з своїми 

приятелями і знайомими, я 
виїхав зі Львова, зовсім не 
їподіваючися. що в дуже не-

довгому часі мені знову дове-
деться в ньому жити і то вже 
стало. 

На від'їзднім Басок скон-
фіскував у мене мій закор-
донний пашпорт. Мовляв, 
придасться нам для партій-
ннх подорожей, бо ж це паш-
порт нсзаплямленої в очах 
поліції людини. Замість мого 
дав мені пашпорт якогось 
польського техніка, слухача 
львівської політехніки, мабуть 
симпатика пепсесівців. Цей 
пашпорт використали остан-
ні на всі сто відсотків. Мав 
він візи буквально всіх по-
граничннх з Росією залізнич-
ннх станцій — німецьких і 
австрійських, крім Шдволо-
чнськ. Бажаючи прислужи-
тися партії хоч цим, я з 
юнацькою безжурністю від-
дав Баскові свій пашпорт, 
навіть не думаючи про те, на 
яку небезпеку себе цим на-
ражаю. 

Не така страшна була пер-
спектива попастися в халепу 
з чужим пашпортом, як не 
попасти назад на університет. 

А тут іще й польське пріз-

вище було якесь таке невко-
вярне. що я ніяк не міг його 
собі запам'ятати і, якби мене 
запитали, як я називаюсь, я 
запўќався б, або мимоволі 
сказав свос власне. Цього я 
таки побоявся. 

Та ось приїжджаю на гра-
ничну станцію. Російські 
жандарми вже перед самою 
станцією відбирають у подо-
рожніх пашпорти. На провір-
ку треба чекати на австрій-
ському боці, а після неї жан-. 
дарми викликали за чергою 
й пропускали на російський 
бік. І от тут була заковика. 
Сиджу я й чекаю свосї чер-
ги, а мене все не виклнка-
ють. Уже всіх перепустили, а 
я сиджу сам один і б'юся з 
тривожними думками, що бу-
де. Довгенько мусів я чекати, 
аж ось викликають . нарешті 
й мене та без перешкоди про-
пускають на російський бік. 

Жандарми, певне, телефо-
нічно справджували на кож-
ній станції, через яку перехо-
див пашпорт, дату переїзду, 
провіряючн його автентнч-
ність. 

Очевидно по переїзді гра-
ниці чужий пашпорт був ме-
ні непотрібний і я його зни-
іднв. Але як же буде з уні-
верснтетом? Адже ж по пря-

їзді я мусів здати пашпорт у 
градоначальстві й дістати на-
зад звільнення з уиіверсите-
ту, без звороту якого в кая-
целярії університету, не міг 
дістати студентської легітнма-
ції. Та я, наче нічого не ста-
лося, з'явився в канцелярії 
університету й без ніяких 
труднощів одержав легіти-
мацію. 

Сталося це мабуть тому, 
що після вбивства Плеве на-
стало певне політичне від-
пруженнл. 

Режим пом'якшав, отже й 
деякі строгості в зв'язку з 
студентськими справами по-
слабли і секретар універсн-
тету, що знав на пам'ять пріз-
внща всіх студентів, потрак-
тував справу ліберально, а 
може й забув про те, що я 
брав відпустку, щоб їхати за-
кордон. А в тім, раз я явив-
ся, значить, усе гаразд: не 
міг же я переїхати границі 
без пашпортў. А до того за 
моє довголітнє перебування 
в університеті, секретар доб-
ре мене знав і не потребував 
справджувати мою тотожність 
документом з градоначаль-
ства. В усякому разі мені ні 
тоді, ні пізніше нічого злого 
не приключилося, а що ста-
лося з моїм пашпортом, я так' 

уже й не довідався. Очевидно 
хтось із товаришів, внкорис-
тавши, знищив його. 

Так скінчилася моя лсгаль-
на подорож до Галичини в 
1904 році. Чотири роки піз-
ніше я мусів пробиратися до 
неї нелегально. Це була спра-
ва зв'язана з великою небез-
пекою, що могла покінчнти-
ся для мене трагічно. Про цю 
свою подорож я розповів у 
„Свободі" 1953 p.. чч. 202-204 
(26-30 вересня). 

Кінець. 

ЯК ТО С З Д И Т Я Ч И М И 
ЯСЛАМИ У КОЛГОСПАХ 
МОГІІЛІВ - ПОДІЛЬСЬКОГО 

(РАЙОНУ 

j Кореспондент „Радянської 
j України", нарікає, що в кол-
госпах Могилів - Подільсь-
кого району не дбають про 
дитячі ясла. З м а л ь о в аний 
ним образ справді сумний. 
Ось для прикладу, секретар 
міському п'артії Арнаутов вва-
жас, що в' артілі ім. Твмошен-
ќа зорганізовано зразкові яс-
ла, а насправді не так. „Ясла 
третьої рільничої і городньої 
бригад, — пише цей корес-
пондент, — розміщені в не-
придатному будинку, тут не 
створено найелементарніших 
санітарних умов, в кімнатах 
тісно, дітям ніде поверну-
тнсь". Про те, як дбають про 
жінок-матерів у селі Вендя-
чани, колгоспниця Фросина 
Стецька розповідала корес-
пондевтові так: „Ніхто в на-
шому колгоспі не подумав, 
що матерям нема на кого за-
лишати дїтеЙ. Ясла й досі у 
нас не відкриті, ось і роби. 
Що хочеш..." Після цієї роз-
мовн з колгоспницею корес-

Добре забезпечення — це кі-
нець турботам про майбут-
ність для Вас і Ваших рідних.іпондент звепнувся'до голови 
Це можете вповні осягнути, і колгоспу Андресва, і вів йо-
колн вЬьмете одне із оди над- му сказав: „Визнаємо свою 
цятн різних родів забсзпечея-' провину, щ 0 й досі ясел ве 
ня на суми до 5,000 дол. в Уќ-1 маємо, але що ж його зро-
раінському Народному Союзі'биш, коли в сільському спо-
Вкладкн Українського На- живчому товаристві нічого 
родиоіч) Союзу нижчі, як п немас для обладнання ясел". 

В цьому ж числі газеті чи-
тасмо шнргжі репортажі про 

інших забелпеченевих під 
прнпчѓѓпах, при чому Вн ко 
ристасте з права одержувати зорганізований комуністами в 
щоденник „Свободу" по ціні Льозанні Світовий Конгрес 

Матерів, де „нанщаслнвішу менше ях 2 центи денно. Двад 
цять тисяч у'країнців читають 
„Свободу". Чому і Вам не ско-

рнстати із цих догідних 
умовлн 

матір" репрезентус підсовет-
ська жінка. Але, звичайно, не 
ця колгоспниця Ф р о с и н а 
Стецька з-села Венднчаіш, 



4. 14L 

П. Кукуруза 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 26-го ЛИПНЯ 1966. 
ї ї и і' 

" 

ЗНАЧЕННЯ „ПРОСВІТИ" У ВІДРОДЖЕННІ 
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 

(З ПРИВОДУ 36-ЛІТТЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ — 
9 ТРАВНЯ 1920 P.). 

я О) 
лк і на всіх українських Мішкевнч та багато Інших, 

землях, так і на Закарпатті і Відкриття театру відбулося 
„Просвіта ' відосравала виз- ( урочисто дня 15 січня 1921 р. 
начну ролю у відродженні у- І так, театр почав свою пра-
краінського народу. Тойў не 
дивно, шо дата повстання 
„Просвіти" в Ужгороді позна-
чувалась завжди, в різних 
українських альманахах та 
календарях не, тільки на За-
карпатті, але ц за межами 
його. Спробуймо у цій статті 
переглянути хоч частину вн-
конаної праці ‚.Просвіти" в 
Карпатській Україні. 

Театр. 
Про український театр на 

Закарпатті до 1920 року не 
прнходиться говорити, бо йо-
го майже не було. Коли ж ча-
сом, раз на кілька років, і 
відбувалась якась примітивна 
вистава в якомусь місті або 
селі, до того ж на жахливім 
„язичію", яким говорила то-
дішня карпаторуська інтелі-
ґенція`, то це властиво теат-
ром не можна й'назвати. Та-
кий стан речей треба прнпн-
сати політиці мадярській 
щодо Закарпаття. Ця політи-
ка намагалася знищити всякі 
прояви політичного й куль-
турного життя цісї країни. 

В році 1920 почала приплн-
ватн на Закарпаття наша 
перша українська еміграція 
з Великої України, Галичини 
та Буковини. Опинившись 
між своїм народом, віддалася 
вона завзято та щиро в пер-
шій черзі, культурній праці 
для карпатських українців, 
наче б подала руку поранено-
му братові, щоб освідомити 
та вивести його з тяжкої не-
долі, яка тривала кілька со-
ток ЛІТ. ' 

Виникла також потреба ор-
ганізації свого сталого укра-
їнського театру. За це власти-
во взялося перше культурне 
товариство Закарпаття „Про-
світа", яке постало 9 травня 
1920 р. Було це завдання в ту 
пору не легке. Вимагало від-
повідннх духових сил та знач-
них матеріальних засобів. 
Трапився до того щасливий 
випадок, що допоміг в цім 
окладнім положенні. Саме в 
ту .пору роз'їжджала по За-
карпатті з концертами частн-
на Укранїської Р.еспублікан-
ської Капелі, в якій було не-
мало фахових артистичних 
сил. З ними й почала перего-
ворюватн ‚‚Просвіта". Члени 
капелі зголосилися до дис-
позиції „Просвіта" без жад-
них умов на винагороду. Піз-
нішс театр доповнювався по-
ступово: І так в складі теат-
ру ми бачили таких визнач-
кнх артистів та' режисерів як 
славнозвісний Микола Садов-
ський, Олександер Загаров, 
Аркас, Барнич, Певний, Базі-
левич, РубчаК, Ручко, Лі-
вицький. З жіночого персона-
лу визначніші: Іванова, прі-
мадонна українського театру 
Садовського в Кисві, Морсь-
ка, Совачева, Остапчукова, 

цю. Надії, що покладались на 
сповнення місії театру для 
народу — цілком сповнились. 
Проіснував він лише десять 
років, але за цей час зробив 
велику неоціниму роботу на 
початках відродження укра-
їнського Закарпаття. За ці де-
сять років театр „Просвіта" 
відбув по селах, містах та міс-
течках поверх двох тисяч ви-
став, що їх відвідали сотки 
тисяч глядачів — селян, ін-
теліґенції та молоді. 

За час свого існування те-
атр перейшов різні стадії 
свого життя та розвитку. Так, 
за директорства славного ко-
рифея української сцени у 
Кисві — Миколи Карповича 
Садовського, театр ставив п'с-
си виключно побутового ха-
рактеру, пізніше ж директор 
театру О. Загаров перетворив 
його на оперу. 

Народ Закарпаття, що сто-
літтями був відірваний та ізо-
льований від свого матірньо-
го пня, тут в театрі відчув 
свос рідне слово й душу ук-
раїнську. Наче б кров у ньо-
му . заговорила. Захоплена 
грою, публіка забувала нераз, 
що вона в театрі, переживала 
разом з артистами поодинокі 
сцени та з ними раділа й су-
мувала. В очах глядачів не-
раз можна було спостерігати 
сльози. Один із визначних ді-
ячів Закарпаття д-р М. Бра-
щайко з приводу однієї вн-
стави писав: „Все, що на 
сцені діялося, було наше, бў-
ло нам миле, рідне. Лунали 
там наша чаріг.на пісня, плн-
ло наше рідне милозвучне 
слово, бачили ми там наші 
звичаї, наші танці, наших ко-
лядннків із звіздамн, наше 
село, нашу церкву... І бачили 
ми там, головне, глибоке по-
чуття, здорову веселість та 
Щиру душу наших селян. 
Нам, що бачили щось подіб-
ного перший раз, було воно 
таке прекрасне, таке чарівне, 
що це не забутається до са-
мої смертн". Подібних' вистав 
бачило Закарпаття сотки. 
Видавництво та ін. культурна 

праця 

Видавництво, так само як і 
театр відоѓрало надзвичайно 
велику ролю в національному 
відродженню українського на-
роду на Закарпатті. 

Гасло: „Завоювати майбут-
нс поможе нам книжка" — 
стало найголовнішим завдан-
ням „Просвіти". Почавши з 
видань популярних книжок 
для народу, „Просвіта" не за-
недбала інших ділянок в своїй 
видавничій діяльності, випус-
каючн також наукові праці, 
підручники сільського госпо-
дарства, календарі, альмана-
хн, часописи та інше. 

За час свого існування 

КОМУНІКАТ 
В СПРАВІ ВІДЗНАЧЕННЯ ТРАГІЧНИХ ДАТ 

День і година Академій і 

Увага! — Українці м. Нюарку і Околиці! 
МІСЦЕВИЙ ВІДДІЛ ОбВУА і ЧОЛ. ХОР 

„ТРЕМБІТА" В НЮАРКУ 
: влаштовують : 

В НЕДІЛЮ, 31-го ЛИПНЯ 1955 Р. 
у Випані, Н. Дж. 

( В ГАЮ БІЛЯ УКР. ЌАТОЛ. ЦЕРКВИ) 

ШКНІК-ЗАБАВУ 
на який запрошується Українське Громадянство 

Нюарку н Околиці. 
Чистий дохід призначений на допомогу Украін-

ському Інвалідові. 
Оркестра п. Б. Гірняка. Відомий гуморист п. М. По-

неділок заповів свій виступ на пікніку. 
Буфет в заряді наших Пань. 

Доїзд на пікнік від Укр. Централі в Нюарку замовле-
нии вже автобусом, який виїде в неділю. 31. липня ц.р. о 
ѓод. 8:30 рано, щоб прибути до Випані на Богослуження. 
на якому співатиме хор „Трембіта". Понадто курсують цілий 
день автобуси з-Нюарку до Випані. 

ВШШГІА З ДРУКУ БАГАТО ІЛЮСТРОВАНА КНИГА 

Олекси Повстенка 

НАТЕДРА СВ. СОФІЇ У КИЄВІ 
В 836 ілюстраціях показано мистецьку велич кате-

дри се. Софа; її архітектуру, мозаїку, фрески 
і всю оздобу. 

В тексті вміщено історію Катедри від початку 
до наших часів. 

Книга великого альбомного формату, 472 ст. 
на найкращому крейдяному папері — тексти ан-
глійською й українською мовами. 

Ціна $12.50. 
Замовляти: 

SVOBODA^ Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

^ 

За ініціативою обндвох га-
лузей Українського Христи-
янського Руху рішило укра-
їнське громадянство в пооди-
нокнх країнах Західньої Ев-
ропн спільно відзначити 25-
тиліття знищення вазверхннх 
виявів УАГЩ І 10-ліття ареш-
ту українських католицьких 
Владик. 

Для організованого переве-
дення постанови в життя по-
сдали в поодиноких країнах 
Ділові Комітети (на засаді 
паритегности). Ділові Коміте-
ти поставали в такій послі-
довності: 14. V. — у Франції, 
19. V. — у Німеччині, 5. VI. 
— у Бельгії. Поруч із Ділови-
мн Комітетами постали шир-
ші (Почесні) Комітети, до м-
кнх вислали представників 
всі наші політичні, громадсь-
кі, наукові й ін. організації. 
На підставі заступлення у 
Почесних Комітетах всіх на-
ших Установ можна сказати, 
що акція набрала в Західній 
Европі всенаціонального ха-
рактеру. 

Для координації праці між 
Красними Діловими Коміте-
тамн покликано до життя за 
спільним порозумінням Гене-
ральний Секретаріят в складі 
двох осіб (католик і правос-
лавний). Секретаріят сиѓнус 
офіційні листи за абеткою 
прізвищ двох Генеральних 
Секретарів, якими визначе-
но: проф. д-ра П. Шумовсь-
кого й доц. д-ра В. Янева. 

Подаючи повнще за посе-
редннцтвом преси до загаль-
ного відома, просимо й інші 
країни, зокрема заокеанські, 
прилучитися до спільної ак-
ції, а насамперед обрати Ді-
лові Комітети. Про укоя$ти-
туовання Комітетів просимо 
повідомляти Г е н е р а л ьниіі 
Секретаріят на подану нижче 
адресу. 

Щоб можна було заздале-
гідь підготовити організовано 
сумні дати, назначуємо день 
і годину спільної молитви і 
годину Служб Божих: 

Рівночасна молитва: 1. 
листопада 1955 p., год. 13. 
середньо-европ. часу. 

Служби Божі 4-го .грудня 
1955 p., год. 10 місцевого часу. 

„Просвіта" видала понад 200 
назв різних книжок, тиражем 
поверх 300 тисяч примірни-
ків та ватістю біля 100,000 до-
лярів. Ті книжки розходилн-
ся по цілому краю, несучи на-
родові освіту та національну 
свідомість. Крім книжок, як 
було згадано, видавала „Про-
світа" також часописи. З її ор-
ганів треба відмітити в пер-
шу чергу ‚‚Наукові Збірники", 
яких вийшло 11 томів, з ду-
же цінним рмістом. Редагува-
ли „Здіники" — д-р В. Гадже-
га, дійсний член Над'нового 
Т-ва ім. Шевченка, .д-р І. 
Панькевнч та ін. Філія „Про-
світи" в м. Мукачеві видавала 
від 1933-38 pp. загально - ос-
вітній та господарський місяч-
ник „Світло", при найближ-
чій співпраці інж. Л. Романю-
ка та В. Куриленка. 

(Продовження буде). 

маніфестацій залишається до 
усталення на місцях відпоаід-
но до умов і потреб та доціль-
ности. 

Пору засадничих комемо-
радивних урочистостей пода-
смо заздалегідь до відома, 
щоб було, можна завчасу по-
робити заходи, щоб Служби 
Божі були передавані в радіо 
чи телевізії. При тому треба 
подбати, щоб були дві рівно-
біжві проповіді: українська 
— для вірних у церквах, як 
теж у мові даної країни — 
для радіослухачів. 
` Просимо Всв. Впрп. і Всч. 
Отців обндвох віровизнань, 
які мешкають в країнах, де 
не постануть з будьякнх при-
чин Ділові Комітети, щоб во-
ни самі відправили Службу 
Божу в поданому часі (неді-
ля, 4-го грудня Ї955 p., год. 
10 місцевого часу). 

Католицькі Духовниќй, які 
мають можність біновання 
Служб Божих, могли б в дні 
4-го грудня відправити Служ-
би Божі, крім найважливішої 
місцевості!, також в інших 
місцевостях, які находяться 
під їх душпастнрською ' опі-
кою. Зрештою просимо под-
бати, щоб трагічні роковини 
були відзначені Службою 
Божою у всіх можливих міс-
цевостях поселення україн-
ців у неділі, які попереджу-
ють дату 4. XII., чи які по 
ній безпосередньо иаступа-
ють. В місяці листопаді іі 
грудні повинні бути відправ-
лені Служби Божі у всіх мо-
жлнвих місцевостях. 

Форма переведення Акаде-
мій залишається до внрішен-
ня місцевим Комітетом, а 
тільки слід подбати про їх 
високий рівень і про поваж-
ну програму. Академії повнн-
ні бути використані до поці-
кавлення чужинців переслі-
дуванням нашої Церкви і 
нашіљ боротьбою. 

Наукове Товариство ім. 
Шевченка організує в зв'язку 
з відзначувануваними роко-
вииами окрему Наукову Кон-
ференцію, присвячену пере-
слідуванню Української Цер-
квн. Зацікавлені можуть жа-
дати інформації! на подану 
адресу. 

Не маючи змоги вислати 
Комуяікату до всіх ПТ. Ре-
дакцій, просимо цілу україн-
ську пресу передрукувати цей 
Комунікат. 

За інформаціями просимо 
звертатися на адресу: 

Doz. Dr. W. Jaaiw 
27, rue des Bauvee 

SARCELLES (S. et O.) 
Franco 

Голос Читача 

Український Народний Союз, 
який нараховує тепер уже по-
яад 69 тисяч членів, є пере-
дова народна установа амери-
кангькнх українців, в списку 
членства якої' не повинно за-
бракнутн теж і Вашого імені 
Бо належати до З'. Н. Союзу-
значить належати до цього 
свідомого та ідейного загалу, 
який творить І веде наше 

громадське жаття. 

ОЦІНІМ І ПІДТРИМАЙМО 
ПЃАЦЮ а АВРАМЕНКА! 

Хочу додати кілька слів до 
статті п. Василя Мудрого п. з. 
;,Про такого, що жив для од-
ної ідеЃ', надруковано! в „Сво-
боді" з 4-го травня ц. р. Хоч 
я сам особисто мав багато фі-
нансових втрат, зв'язаних з 
діяльністю корпорації „Натал-
ка Полтавка", як теж з діяль-
ністю Василя Авраменка, то 
все ж таки думаю, що вже 
найвищий час, щоб хтось оз-
наномнвся з працею і досяг-
неннямн п. Авраменка в мн-
нулому, оцінив серед яких 
труднощів і в яких недостат-
ках він жив, виковуючи ве-
лике діло для українців й ук-
раїнської справи. 

Багато зробив бл. п. Ко-
шиць в хоровому мистецтві, 
дуже заслужився бл. п. Гай-
воронськнй у музиці, але тре-
ба признати, що великого ді-
ла досяг своєю ідейною зав-
зятістю Василь Авраменко, 
притягаючи танком до укра-
їнстаа більше народжено! тут 
молоді, як усі інші тутешні 
організації разом. 

Василь Авраменко особисто 
вишукував громади і гурти 
свідомих і несвідомих україн-
иів по різних українських осе-
редках, ішов від хати до хати, 
переконував, щоб батьки по-
снлали дітей на проби танку, 
байдуже, чи ці діти вміють го-
ворити по українськи, чи ні. І 
коли зібрав невеличку грома-
ду дітей, зараз закладав шко-
лу танків і працював наполег-
лнво, хоч дуже часто такі 
школи не давали йому заро-
бітку і хоч ніхто не повірив би, 
що працював він інколи і в 
голоді і в холоді. 

Учнів багато не бувало, по-
жертв на його школу люди 
ве складали, і щоб втримати 
в тому чи іншому осередку од-
ну школу танків, або заложи-
ти другу, Авраменко мусів 
часто позичати гроші у прн-
ятелів і знайомих, з надією, 
що може школа буде внплат-
ніша і тоді можна буде позич-
ку віддати. Але виходило так, 
що треба було позичати в од-
ному місці і в другому відда-
ватн, щоб тільки справа ішла, 
щоб не завмирало українське 
мистецтво. Успіхи була гарні. 
Все більше дітей навчилося 
українських танків, раділи 
батьки, раділо і громадянство, 
оглядаючи виступи у'чнів 
школи Авраменка, але фінан-
сові замкнення були завжди 
сумні. Багато хто критикує 
Авраменка за фінансові нев-
дачі, але не подумає про те, 
що він зароблених за науку, 
чи виступи гроцей не пропи-
яав, ні не прогулював, але 
вживав тільки на те, щоб до-
рога його серцю справа тан-
ку развнвалася,- щоб з допо-
могою танку прославити ук-
раїнців й Україну. 

Тому теж, познкйомімся з 
діяльністю Василя Авраменка 
й оцінім та підтримаймо його 
жертвенну працю для добра 
нашого загалу і для вИховая-
ня наших дітей. 

Микола Цимбялістий 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Ню Гейвен, Нони. 
Академій и честь 

О. В. Петлюри. 
Дня 5 червня ц.р. Православ-

ва Громада в Ню Геявсиі влаш-
тувала Академію присвячену 
29-ft річниці трагічної смертн 
Голови Директорії ft Головного 
Отамана Військ . УНР Свмоиа 
Петлюри. 

У- вступнії промові сотник 
Армії УНР О. Козловськив під-
креслив, що суд тільки чверть-
річноі історії вже міг видати о-
статочно рішення про велич Сн-
мона Петлюри, як особнстостн І 
як національного провідника. 
Згадавши, що на травень мі-
сяць прнпадакугь теж 17-роко-
аинн трагічної смертн — пол-
ковннка Євгена Коновальця, що 
загинув від тісїж злочинної ко-
муио-московськоі руки, О. Коз-
ловськнй запропонував вшану-
вати пам'ять обох ПокіВників 
повстанням з місць і хвилиною 
мовчанки. З обшнрним рефера-
том про С. Петлюру, як будів-
ннчого Української НародяьоІ 
Республіки і національного про-
иідлика виступив сотник Кубан-
ького Козачого Війська інж. В. 

Омельченко. 
В другій частині Академії вн-

ступили мистецькі сили грома-
ди. Концертова співачка Віра 
Міланська виконала — „Міся-
цю князю", слова І. Франка, 
музика М. Лисснка, пісню, яку 
так любив слухати С. Петлюра, 
і також — „Три шляхи" муз. 
Степового та „На чужині" муз. 
Іванова. Співак О. Неділько за-
співав „Погасло сонце", муз. 
Степового, „Oft на горі жито" — 
нар. пісня, і Requiem. Юнак Л. 
Буцькнй продехлямував вірші 
Г. Чупринки та 'Лесі Українки. 
Зворушливим був виступ 9-літ-
ньоі Людмили ЗоловоІ, що прс-
деклямувала великий, повний 
української символіки, вірш „На 
перехресті". Закінчено Акаде-
мію відспіванвям національис-
гу гнмну. 

Звіт про Конгрес УККА. 
Докладний звіт про перебіг 

6-го Конгресу Амернкаиськнх 
Українців в Ню Иорку подав 
делегат Православної Громади 
О. Козловськин на сходинах ПІ 
членів дня 12 червня ц.р. З ве-
ликям зацікавленням внслуха-
лн присутні безпосередні вра-
ження учасника КонГреу про 
драматичні епізоди і кінцевий 
надійний фінал цього українсь-
кого парляменту. Звітодавець 
підкреслив додатню і внрішаль-
ну ролю в працях Конгресу 
двох наших найбільших това-
риств — це Українського На-
родного Союзу на чолі з його 
головою Д Галичиноќ та Укра-
інського Робітничого Союзу на 
чолі .і А. Батюком. О. Козлов 
ський поз кап омив присутшх зі 
змістом свого проголошення на 
Конгресі, в якому вів ввсловив-
ся за підтримку Державного 
Центру УНР ft осудив демон-
страцію проти його найвищого 
репрезентанта — Президента 
д-ра С. Внтвицького. 

Сходини у прийнятій одного 
лосно резолюції привітали збе-
реження дотеперішнього стану 
консолідації всіх українських 
організацій на форумі УККА, як 
репрезентативного украінсько-
го органу в Америці, і вповні 
солідаризувалися з виступом 
свого делегата на Конгресі. 

„Наталка Полтавка". 
Виставу невмирущої „Натал-

ки Полтавки" в Ню ГеЙвеяі, а 
пізніш в Бриджпорті й АнсоиіІ 
безумовно треба вважати за 
найвизначнішу подію на місце-
вому культурному тереиі, тим 
більше, що впорядження писта-
ви опинилося в досвідчених ру-
ках професіоналів сцени. Треба 
подивляти великий, просто фа-
натнчний запал до театрально-

мистецтва тих людей, що 
після цілоденної праці на фа-
бриках 1 по різних „лапах", не 
щадили ні своєї енергії, ні сво-
го здоров'я на проби за вепри-

Make your retirement a real reward 
д ї o r your work! w 

S t a r t n o w t o b u y t h e e a s e a n d 
c o m f o r t y o u ' v e a l w a y s w a n t e d — 

t h r o u g h U . S . S a v i n g s B o n d s 

IOTS OF PEOPLE seem to think that if they 
J never look ahead, they'll never see 

the time when they retire. But sooner 
or later, that time rolls around anyway, 
for all of us. So look ahead! You can make 
your retirement a wonderful reward for 
your work—if you have the money. And 
the best way to have it is to start invest-
ing BOW—in U. S. Series E Savings Bonds. 

Why Savings Bonds? Because for your 
retirement, you want the surest, safest 
investment you can g e t Another reason. 
You want an investment that earns good 
interest for you. U. S. Savings Bonds do 
that — earn 3% compounded ветіапли-
aHy when held to maturity. You'll be eur-
prised how fast your money piles up! 

And there are no other securities you can 
purchase more conveniently. Just sign for 
the easy, automatic Payroll Savings Plan 
where you work. Or if self-employed, in-
vest in Bonds regularly where you bank. 

Start now to make your retirement dreams 
come true, through U.-S. Savings Bonds! 

Tht V. 8 Gootrnmtm dan mM pay lor tkit aJoertuint The Ѓмамѓу ЃЎѓотѓџ-
runt thanJu. lor їЌѓїѓ patriotic donation, the AdoertUiae Council mad 
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гожих умов (в холодній залі. 
при скупому світлі і т.д.), пра-
цювалн місяцями, часто до 12 
години ночі, а ранком о 6-ій 
— вже поспішали знову на фі-
знчну, заробіткову працю. Не 
бракувало маловірних серед ва-
шоі громади, що сумнівалися в 
успішне закінчення цісї праці, 
мовляв, ве вистачить пороху. 

І ось, нарешті, 14 травня ц.р. 
відбулася в Ню Гейвені перша 
вистава, 29 травня в АнсоніІ — 
друга ft 11 червня в Бриджпорті 
— третя. Режисером вистави 
був знаний з вистав в вімець-
кях таборах професіонал `̂ -
артист Ф. Ф е д о р о в и ч . Ад-
міиістрацію перебрав моло-
днй, але активний громадський 
діяч І. Заховоротннй. 

Героїню п'єси — Наталку гра-
да відома концертова співачка 
ft акторка українських театрів в 
колишній Польщі — Віра Мі-
ляаська. Сполучення цих двох 
прикмет — співачки ft акторки 
— уможливили п. Міланській 
створити досконалий тип Натал-
ки, що підтвердило прихильне 
прийняття П виступів публі-
кою в таких містах, як Лодз, 
Вільно, Ксльце, Краків, Віло-
сток, Вересѓи, Пінськ і ці-
лнй ряд менших міст колнш-
ньоі Польщі. Тому глядачі 
в Ню Гей вені нагороджу ва-
ли П при окремих моментах гри 
рясними оплесками. 

Роля Возного у виконанні Ф. 
Федоровича, вже відомого гро-
мадянству зі своїх театральних 
виступів у Німеччині і тут — в 
Ню Гейвені, ве анайтля собі та-
кого прийняття, як того заслу-
говувала, можливо тому, що 
згідно з текстом п'єси Возний 
говорить слов'янсько - украінсь-
кою мовою, пересипаною арха-
ізмамн, а іноді ўстарілою росій-
ською урядовою терміиологісю, 
тому частині глядачів його до-
тепи були мало зрозумілі. 

Добре вявязався із своїх зав-
дань О. Неділько, як Петро. На 
простій мові цю ролю можна 
було б поіменуватн знгзаґува-
тою: безнадійність, радість, зно-
ву безвадіииість, потім надія 
на щастя, повна депресія, рап-
том щасливив фінал. Внкона-
вець ролі Петра справився зо 
всім цим блискуче, як в лірич-
но-любовних сценах, так і в дра-
матичиих моментах. Коли дода-
тн вокальні якості і зовніш-
ність, то, можна на загал ствер-
днти, що такого Петра не часто 
можна побачити. 

Ролю Терпелнхн грала відо-
ма акторка українських тварі в 
п. Тнмченко, що в цій своїй ро-
лі мас ̀ вал робо ванн й стиль 1 по-
воджевня. Т`риў артистка зу-
стріла тепле прийняття. Два но-
вввс члени театральної сцени — 
п. О. Коваль та п. П. Додригу-
ля, як на аматорів, подали до-
брі надії. Особливо ж п, О. Ко-
валь, голосові якості якого та 
постава мають всі дані для ус-
пішних виступів, як в ролі Ви-
борного, так 1 в ролі Карася 
(„Запорожець за Дунаєм"). 

Кольорнтну декорацію сцени 
треба завдячувати п. Ф. Федо-
ровичеві, що не жалів заходів, 
щоб глядачі перенеслися уявою 
до мальовничої полтавської при-
роди та полтавського села. Дех-
то робив закид' декораторові, 
що хата Терпелнхн випадала за-
надто вбого, бо ми знаємо, що 
на Україні в кожній хаті — і в 
тій вбогій — ви зустрінете я-
квйсь килим, пару вишиваних 
подушок, мисник і т. д. Але цей 
реалізм нібито відповідав зміс-
тові п'єси та постійним нарікан-
ням на біду старої Терпелнхн. 

Можна без переборщення ска-
зати, що в такому виконанні І 
при таких декораціях побачити 
„Наталку Полтавку" на провін-
ціі — це подія. Тому почин 
гуртка театральних мистців в 
Ню Гейвені слід щиро прнвіта-
ти. Треба тільки шкодувати, що 
місцева суспільність не оцінила 
цього належно. 

О. К-кнй 

ВІСТІ З УКРАЇНИ 
(За солетвьаою пресою 

1 рад і ом) 

КРНТІІКУЮТЬ Я К І С Т Ь 
П1ДГОХОВИ Ф А Х І В Ц І В 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР-
СТВА 

А. Рубанов, начальник Го-
ловного управління сільсько-
господарських високих шкіл, 
виступив у „Правді" (8 лип-
ия ц. р.) з гострою критикою 
якости підготовн майбутніх 
агрономів і механізаторів. 
„Щоб ми мали добрих фахів-
цн}, — пише Рубанов, — тре-
ба рішуче поліпшити в шко-
лах вивчення загальних і біо-
логічннх дисциплін: хемії, 
фізики, мікробіології, фізіо-
логіГ рослин та тварин, без 
яких не можна мати глнбо-
ких знань із спеціяльних ди-
сцнплін". Далі Рубанов пише, 
що зовсім незадовільно пос-
тавлено в школах вивчення 
економіки і плянування сіль-
ського господарства і не до-
держусться принципу внсо-
кошкільної освіти — само-
стійноі праці студента над 
навчальним мате ріал ом, а на-
томість широко практикусть-
ся „школярство", опікунство 
і „зубрячка". Студент по за-
кінченні високої школи мас 
зовсім малі знання сільсько-
господарського виробництва. 
Закінчуючи свої міркування 
писимістнчним висновком 
„рівень науково - дослідної 
роботи сільсько - господ аре ь-
кнх високих шкіл покищо не 
відповідас тим завданням, які 
поставили партія і уряд", — 
А. вРубанов рекомендує пере-
будувати навчальні програ-
ми шкіл, достосовуючн їх до 
характеру і природи тої ча 
іншої національної роспублі-
ки. Особливу увагу, на думку 
Рубавова, треба звертати на 
підготовў фахівців у східніх 
районах Совстського Союзу 
(Сибір, Казохстан та ін.), 
висилаючи туди на працю 
кращі науково - педагогічні 
кадри. 

ЗМІНА АДРЕСИ! 
Ще раз пригадўаю на-' 

км передплатникам, що і 
зміняють місце свого по-( 

.буту, щоб одночасно а по-, 
, вщомлениям про ѓні ну ад-
реся обов'язково присилали 
поштовики марками 10 І` 
за внготовлення нової ад-' 

` расової кліті, ш члени УНС і 
ще й число свого Відділу., 

Адміністрація 
^Свободи" 

Вступайте в члени УНСоюзуі V w 

ДОКП ГУМЕНКОІ 

„ВЕЛИКЕ ЦАБЕ" 
що знайомить із життям 
давніх предків українського 

народу. 
Понад 800 Ілюстрацій. 

Отер, іво. 
ЩНА SXM. 
Замовляти: 

. S V O B O D A " 
P. О. BOX 346, 

JERSEY CITY З, N. J. 

У В А Г А ! 4 ^ У В А Г А ! 
Головна Управа Об'єднання Демократичної 

Української Молоді 
подас до відома, що 

5-ий ЮВІЛЕЙНИЙ З'ЇЗД ОДУМ-у в США 
: відбудеться : 

3-го і 4-го вересня 1955 р. 
В ПРИМІЩЕННІ УКР. НАРОДНОГО ДОМУ 

при 142 — 2-га Еве. (на розі 9-ої вул.) в Ню Порќу 
З нагоди З'їзду в цім же приміщенні, 3-го вересня (субота) 

ввечорі відбудеться 
Т О В А Р И С Ь К А З А Б А В А 

Все ВШ Громадянство та молодь щиро запрошуѓ., як на З'і.чд 
так 1 на забаву Головна Ўі ІфД!'.Л. 

За програмою З'їзду слідкуйте за пресою. 

И ^ + # — O O O O O O O e O O O O B P p j H f r O O O O O O P O P O I O O O O P O O O O O ' i 
ІЏЛУ БІБЛІОТЕКУ ЗАСТ'УПИТЬ 

ВАМ І ВАШИМ БЛИЗЬКИМ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНОЗНАВСТВА 

ТЃИ ВЕЛИКІ КНИГИ 
1SM еѓ. дрібного, у див 

ХРУ"У' 

ЕНУЦШПВАІЯ 
) УКРАІНОШСГИ і 

УВІ 
'шитая пре Україну! 

Замовляйте а „СвободЃ. Шив 
трьох кийѓ у полотняній оправі — 
NMQl 

"BVOBODA", P. О. BOX 346, JERSEY CITY 8, N. J. 
а е а е е е ч і і і і н м п в і ц і і і і і і і і і і і і і i t t a t a t o e o i 

„УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" 
Д-ра А. Т. КІБЗЕЯ 

Нова доповнене І виправлене видання. Княясха оховяюе 
всі яюдтга І подає способе їх аткуааявя. 

„УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР" В КОЖНІЙ УКР. ХАТІ! 
Шив 56.00. 

Замовлення а налеаагтістю вадсияатв: 
rBVOBODA", tl-W QfBBd St , jBncy Oty S, N. J. 



9 HELP WANTED—MALE 9 

UPHOLSTERERS 
Досвідчені. — Стала праця. 

Добра платня. 
Chesterfield Upholstered 

Furniture Co. 
30 Elm St. Paterson, N. 

ТКАЧІ 
SHAIT tf JACQUARU 

UPHOLSTERY 
Голоснтнсь: 

BURLINGTON FABRIC MILLS 
Burlington, N^w Jersey 

ДО ІІАЛРАВИ 
ТКАЦЬКИХ ВАРСТАТШ 
JACQUARD UPHOLSTERY 

2-ra 1 3-та .чміна. Стала праця. 
BURLINGTON FABRIC MILLS 

Burlington, New Jersey 

Ф П Р А Ц Я m 
9 HELP WANTED—FEMALE 9 
РЕЄСТРОВАНІ МЕДСЕСТРИ 
1 З ШЙІ`І'НІ'ІІМ IipiUiTMKJIOHj 

медсестри. 
Зміна на всі шнфѓи. Також від 
11 P.M. до 7 A.M. зміна ЩО 16 

днів. 
BNAI ISREAL HOME 

FOR THE AGED 
223 President St., Passaic, N. J. 

PRescott 9 6474 
ПОТРІБНО ОПЕРЕПТОІЧЖ 

ДО ШИТТЯ. 
Добра платня. 

Можна заробити $66 і більше, 
залежно від здібностей. 

N. SUMERGRADE A SONS 
449 Communipaw Avenue, 

Jersey City, N. J. — HE 5-8500 

К У П Ў И Т Е СВОЇ Б О H Д В 
ЧЕРЕЗ ПЕПРОЛ СЕИВШҐС! 
ЩАДІТЬ у Л Е Г К И Й СПОСІБ: 

ДЛЯ ДЃЃЕН! 
Нова збірка віршиків. 

К. ПЕРЕЛІСНОІ 

„оа хто ТАМЃ' 
21 віршаќ! Багато малюнків! 

Ц І в а 80 цт. 
Замовляти: 

" S V O B O D A " 
83 Grand St, Jersey City З, N. J. 

КНИЖЕЧКИ 
ДО ВПИСУВАННЯ 

МІСЯЧНИХ 1А ІНШИХ 
ВКЛАДОК 

Шва 15 центів. 

гараі „Свобода". 
S V О В О D А" 
83 Grand Street 

Jersey City З, N. J. 

МУЖЧИНИ, 
ЖІНКИ 

Якщо вя ве вдоволені тям, 
що не можете втішатися вяго-
дамя, які вам дас ПРИРОДА, 
тому, ЩО вам їх замало або не 
до вподоба, з недостачі валеж-
вах вітамінів в щоденній дісті 
то прочитайте оце. 

Вас повинні спеціально пДка-
ввтн вістка від тих, що мали 
вайбільші добродійства з ужи-
наввяш ф о р м у л и , зваяоі як 
TRI-X. Це та формула, якої що-
деиаа доза дає більше ніж мі-
вімальие запотребування д л я 
дорослих деяких загально прн-
знаиих вітамінів. 

Якщо ва відчуваєте, що вя 
теж можете скорнстати з тако-
го складника, то вя будете ра-
ді довідатися, що ви можете ді-
стати потрібну кількість, коли 
вишлете оцей вирізок до ORE-
GON DRUG PRODUCTS, Dept З, 
Peekskill, N. Y. Звідти вишлють 
вам н е г а й н о пачку вартости 
$ЗЛЮ відворотною поштою. Не 
потребуств посилати грошей з 
замовленням. Заплатите пошта-
реві при достані. 

Ім'я 
Адреса 
МІСТО -

Осінню цього року відбудеться конференція 
міністрів закордонних справ 

Лондон. — Англійські по- після відвідин Аденауера до 
літичві кола, які стоять у най-
тіснішому контакті з прем'с-
ром їденим і міністром закор-
доннах справ МекМілламом, 
що перебувають у Женеві, пе-
реконані, що осінню цього ро-
ку відбудеться конференція 
міністрів закордонних справ 
4-ох велиќодержав, де буде 
продовжуватись невдале на 
Женевській конференції нама-
гання дійти до згоди в спра-
ві об'єднання Німеччини. Та 
конференція відбуд'еться вже 

Москви, куди він дістав вже 
два місяці тому запрошення 
приїхати для розмов над 
‚‚нормалЬацісю" совстськях і 
західньо -німецьких диплома-
тнчних та культурно - ѓос-
подарськнх взисмин. Англін-
ськнй уряд — стверджує пре-
са — дивиться оптимістично 
на вигляди нової зустрічі мі-
ністрів закордонних справ, 
хоч з другого Соку прнзнас, 
що. бодьшевнкн очевидячки 
грають на зволікання і вигра-
вання на часі. 

Пропонують більшу контролю над робітничими 
фондами 

Департамент Ваш'ингтон 
справедливості! звернувся ДО 
Конгресу з заввагою, що, на 
ного думку с ‚‚поважні сум-
ніви", чи чинні федеральні 
закони в достатній мірі забез-
печують контролю добродій-
них фондів робітничих спілок. 
Шеф Секції для поборювання 
злочиннбсти в департаменті 
справедливості! Рене А. Кол-
лінгс `заявив, що він внесе в 
цій справі потрібні законо-
проекти. Коллінгс сказав, що, 
згідно з 302 пунктом закону 
Тефта-Гартлі, д є м а р тамент 
справедлнвости відповідачі ь-
ний за контролю добродій -
ностн і пенсійних фондів, які 
існують при робітничих епіл-

Gnop т 
ЗА ПЕРШІСТЬ СВІТУ 

В більших містах Німеччини 
відбулися в перших тижнях 
липня змагання за 4 першість 
світу у ручному м'ячі (гендбо-
лі). Участь взяли: репрезента-
ції Західньо! Европи; СССР та 
п сателіти, крім чехів, які не-
давно щойно почали розвивати 
зустрічі у ручному м'ячі — 
не стартували. 

В елеміааційвих зустрічах 
великою сенсацією була пере-
мога 3 а а р н над Ш в е ц і є ю 
7:6 (3:5). 

Інші висліди елемінації: Ні-
меччина' — Норвегія 22:2 (12:1); 
Швейцарія — Еспанія 18:7 
(9:3) Франція — Австрія 8:8 
(3:4); Мадярщяиа — Данія 
14:8'(7:3); Югославія — Гол-
ляндія 21:11 (18:9). 

До головних розрнвок заќвеѓ 
ліфікувалися: Німеччина, Заар-
щина. Швайцарія, Франція 
Чехи, Югославія, Австрія, 
Швеція. їх поділено на дві 
групи: 

В 1-ій групі перемогла Німеч-
чнна Австрію 21:18; Чехи -ь 
Швеція 9:6; Югославія — Ав-
стрія 11:7; Німеччина — Чехи 
11:8, що відкрило Німеччині 
вхід до фіналу. 

В ІІ-Ій групі — Швеція пе-
ремогла Заарщину 12:9; Швай-
царія — Франція 11:7; Швеція 
— Франція 18:9; Швайцарія — 
Заарщика 13:8. 
У фіналі зустрінулися в.Дорт-

мунді, Німеччина з Швайца-
рісю; добре зіграна німецька 
дружина перемогла швайцар-
ців 25:13. Фіналові пригллдало-
ся 45,000 глядачів. 

Стейт 

9 Адеаауер — як тепер вн-
являсться — написав був листа 
безпосередньо державному сек-
ретареві Доллесові, без посе-
редництва американської амбв-
сади в Бонні, в якому пересте-
рігас західяі велико держави, 
що коли їм не вдасться осягну-
тн в Женеві об'єднання Німеч-
чннн, то німецька публічна опі-
нія відвернеться від нього, Аде-
науера, як речника західньоі о-
ріснтаціі, і звернеться до соці-
ял-демократів, які завжди по-
ручали j „невтральність", як 
найкращий засіб для об'сднан-
ня німецьких ` земель. 

9 На Мадярщнні засуджено 
15 осіб, як „американських 
шпигунів". З-поміж засудже-
них дві особи вже повішено. 

Праця—Help Wanted—Agency—Праця 

Шукаєте праці — шукаєте робітника? 
Зверніться до Агенції Посередництва Праці 

TOMPKINS SQUARE EMPLOYMENT AGENCY 
33 3rd Avenue, New York 3, N. Y. m TeL ORchard 4-1137 

Особливо потрібні кваліфіковані, або некваліфіковааі 
робітники до праці в ресторанах: 

КУХАРІ, БУФЕТОВІ (COUNTERMEN), КЕЛЬНЕРИ, 
ПОСЛУГАЧІ, ПОМИВАЧІ І Іљ 

т Заходьте до нашої Агенції, яка існує вже S0 років! о 
Агенція відома, що дас охочам добру й добре 

платну працю! Переконайтеся про це! 
JOHN 0ELETY, 

ках. Він твердить, що немає 
відповідного закону, який не 
дозволяв би виплачувати 
урядовцям робітничих спілок 
завеликі платні; які могли б 
зруйнувати добродійні та пен-
сійні фон,їм при робітничих 
організаціях. 

ВСЯЧИНА 
ЛЮДИ. ЩО .МАЮТЬ ТЕІІ-
ДЕНіиЮ ( П Р И Ч И Н Я Т И 

АВТО НІ КАТАСТРОФИ 

В 1954 році Е автових ката-
строфах в цій країні згинули 
36,500 осіб, але це число було 
на 2.000 менпіе в порівнянні з 
1953 роком. Д-р Едвін П. Джор-
ден пише а зв'язку з цим в що-
деннику „Ню Пор'к Ворлд Те-
леґрем", що дехто вірить в те, 
що деякі люди схильні до того, 
щоб спричиняти автові ката-
строфн. На основі шестирічної 
статистики н стейті Коннегсти-
кат стверджено, що 1;'25 автомо-
білевих шоферів спричиняла 
впродовж того часу більше як 
одну третю всіх аьтових ката-
строф. Ця одна двацятп'ята ча-
стнна шоферів це особи, які 
мають тенденцію спричиняти 
автові катастрофи. Д-р Джор-
ден каже, що було б добре, ко-
ли б можна було визначити тих 
небезпечних н е р в о в и х шо-
ферів і заборонити їм керувати 
шѓтамп чи автобусами. Ці особи 
є імпульсивні і в сво'їх діях ке-
руються настроями моменту. 

57% ШВЕЦІЇ — ЦЕ ШПІІЛЬ-
КОВІ ЛІСИ. 

Видання Американського Ге-
ографічного Товариства „Фо-
кус" пише про те, що 57 від-
соткув території Швеції вкриті 
шпильковими деревами. Ці ліси 
дають основу для. поширення 
деревної промисловості!, в якій 
працюють 125,000 осіб. Шве-
ція постачає країнам західньо! 
Европи папір, паперову масу, 
меблі та всякі роди' дерева. 
Гірські потоки творять деше-
внй засіб комунікації для спла-
ву дерева до залізниць та до 
портів. 

СПІТЬ Я ГОДИН ЩОДНЯ, т о 
БУДЕ МЕНШЕ ЗЛОЧИНІВ 

Д-р Семюел Генрі Прінс із 
Кінґс каледжу в Галіфексі. Н. 
С, сказав у проповіді в Протес-
тантській Церкві Св. Стефана 
в Ню Иорку, що в цьому місті 
тому так багато злочинів, бо 
люди не сплять денно по 8 го-
дин. Спека, нічиї крики та ве-
ликий вуличний рух не дозво-
ляють мешканцям Ню Иорку 
добре виспатися, і тому люди 
роблять злочини. 

НАУКОВЦІ ДОМАГАЮТЬСЯ ВИВЧАТИ ПОЯВУ ДУХІВ 
В Лондоні відбулися збори 

29 американських і европейсь-
кнх науковців - професорів уні-
верснтетів, які обговорювали^ 
справу появи духів, привид'ів, 
телепатичних снів, дивних по-
яв і т. п. феноменів. Ці науков-
ці заявили, що треба б пильні-
ше вивчати Ці справи і то в 
міжнародному маштабі. дбай-
ливо перевірюючи ті всі явища 
та стверджуючи їхню антен-
тичність. 

МАРІЯ 
ЎЛАСА САМЧУКА 

про геройство 1 страждання у 
краіяськоі аовка. Кілька видань 
твору свідчать про його усшл 
у читачів. 

Ціпа $2.00. 
8 V О В О D А 

81-83 Grand S t (P. О. Box 346) 
Jersey City 3. N. J. 

СВОБОДА, ВІВТОРОК, 26-го ЛИПНЯ 1955. 

ABB КУПУG ІГРАПІКП 
т 

Ч. 14L2 
ааяяяввяяввавашт 

Д Я К У Ю 

Перебуваючи в Женеві й беручи участь в'нарадах представ-
ників чотирьох велнкодержав, президент Айзенгавер знаіі-
шов час, щоб заглянути до женевських крамниць і купити 
дарунки для своїх онуків. На фото: Президент купўе ллль-

ку для своєї найменшої онучки Зузаннн. 

Комуністичні впливи у нюйоркських театрах 
і телевізії 

Ню Иорк, Н. И. — Комісія 
для дослідження протиамерн-
канської діяльностн в Палаті 
Репрезентантів покликала 25 
осіб з нюйоркських театрів та 
телевізійних програм, щоб пе-
реслухати їх в справі кому-
ністичних впливів у цих роз-
вагових підприсмствах. Голо-

ва цієї комісії конгресмен 
Френсіс Е. Волтер заявив, що 
переслухання відбудеться в 
Ню Иорку між 15 і 18 серпня 
цього року. Урядовець комі-
сії сказав, що він не знас, чи 
вдасться встановити місце пе-
ребування всіх тих осіб, яких 
комісія хоче переслухувати. 

Найнижчі гуртові ціни харчів впродовж 
30-х місяців 

Ню Иорк; Н. И. — Приват-
на фірма „Дон енд Бредстріт", 
яка щотижня подас індекс 
гуртових цін харчів, повідом-
ляс, що в попередньому тиж-
ні цей індекс був найнижчий 
впродовж попередніх 30-х мі-
сяців. Ціна головнях харчоа 
вих продуктів в попередньо-

му тижні виносила 6.17 доля-
ра, а в тижні, що закінчився 
9 липня, вона становила 6.26 
доляра. Цей сам індекс в то-
му самому тижні з поперед-
нього року виносив 7.13 доля-
ра. В тижні, що закінчився 
3-го лютого 1953 року, цей 
індекс становив 6.13 доляра. 

Як приватники заробляють на перепродажі 
оборонних матеріалів 

Джан Б. Бруќс, радить над Вашингтон. — Директор 
Стейтової Цивільної Оборони 
в стейті Тексас Вільям Л. 
МекПлл зізнавав на Підкомі-
сії Урядових Операцій в Па-
латі Репрезентантів про те, 
як приватні підприємці за-
робляють на перепродажі 
оборонних матеріалів. Він по-
дав такий приклад із стенту 
Коннектнкат. Цей стейт заќу-
пив був для Цивільної Сборо-
ни 10,000 нош, платячи за 
штуку по 9,98 доляра. Але 
пізніше виявилося, що цей 
посередник купив ці ноші від 
армії по 4 доляри за штуку. 
Підкомісія Урядових Опера-
цій, яку очолює конгресмен 

законопроектом, щоб Цнвіль-
на Оборона могла діставати 
від армії всі ті оборонні ма-
теріялн, які армія продає 
приватним фірмам, як непот-
рібні. Під час дискусії в цій 
справі заявляли таке: „Ці 
матеріяли купується для ар-, 
мії для оборонних цілей. А 
пізніше Цивільна Оборона 
мусить їх відкуповувати від 
приватних фірм знову для 
оборони держави". Голова 
Федеральної Цивільної Оборо-
ни Вел Пітерсон заягився за 
тим, щоб ЦО могла діставати 
оборонні матеріяли, які не-
потрібні збройним силам ЗДА. 

ІВЙ8ДД8ЙС8Й888888ЙИЙ8В88888Я8888ИИИІВЮ8ИЮ8ЙД 
ПРО роман и і м м Варка „РАИ" писали вже літературні 
критики й звичайні читачі (Л. Луців, К. Кнсілевськнй, М. 
Островерха, Л. Шавковський, Т. Т., О. Червова, С Кар-
певичева, Юрій Шерех 1 О. Решетило) 1 всі воиа високо 
^цінили цей Варчва твір. 

`Ш ВИ ВЖЕ МАСТЕ ЦЕЙ ВЕЛИКИЙ РОМАН 

ВАСИЛЯ БАРКИ 

„РАЙ" 
Його можете вўпити в ніжній книгарні, або просто 

в ВвдвВяВЩЕВІІ 

"SVOBODA", Р. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 
Ціна т і л ь ж и $3.00, які можете прислати в листі 

із глибини мого серця усім тим Вельмишановним Громадя-
иам — мешканцям Треитону, Н. Дж., і найближчо! околиці, 
що в хвилинах мого великого родинного смутку й горя з пря-
воду ненадійної смерти мого мужа 

^."- СЛШАНА БОВАНКА, 
що сталася в понеділок, дня 6-го червня 1950 р. прийшли 
мені з виявами співчуття, моральною та матеріальною допо-
могою при переведенні сумних похоронних обрядів. 

Дякую зокрема усім Вельмишановним Паиям`а місцево-
го Відділу СУ А їм. Кн. Ольги, що не жаліли часу ні труду, 
щоб влегшитн мої душевні болі. 

Дякую усім тим Вельмишановним Паням і Пайам — Дру-
зям, Приятелям і Знайомим .Покійного, що допомогли мені 
при полагодженні усіх формальностей у зв'язку з технічним 
переведенням похоронів як також усіх справ пов'язаних зі 
смертю мого Покійного Мужа. 

Дякую від щирого ̀ серця Всечеснішнм Отцям Теодозісві 
і Йосипові Атаманюкам — парохові й сотруднмкові Церкви 
Св. Иосафата в Трентоні та Всечеснішому о. Дезідерісві Сім-
кову — парохові Церкви Св. Марії за моральну піддержку 
і звеличання похоронних обрядів та подарування місця під 
могилу для Покійного Мужа на цвинтарі. 

Дякую п. Михайлові Кошекові — власникові похоронно-
го заведення в Трентоні за справне і дешеве влаштуваішя 
похоронів. 

Дякую усім пластувам-новакам, друзям мого сина Оле-
ся, що явилися організовано на похороні в пластових одно-
строях. 

Від щирого серця складаю мою вдовину подяку Усім 
Вельмишановним Членам Рідні мосі і Покійного мужа, Дру-
зям, Приятелям і Знайомим, що в будьякій формі причини-
лнся до влегшення моїх терпінь і смутку. Усім їм нехай Все-
вишній нагородить сторицею за їхню прикладну хрнстнян-
ську любов до ближнього. 

ІРЕНА БОВАНКО —вдова 
зі саном ОЛЕКСАНДРОМ 

Трентои, Н. Дж., 20. лнпня 1955 р. 

Короткі Вістки 
Џ 25-річннй Д. О. Пілер із 

Гінтону, Оклагома, їхав під час 
злнвн автом. З ховзькоі дороги 
авто скотилося в каньйон зав-
грубшкн 50 стіп, але Пілер мав 
щастя і виліз з нього на доро-
гу, нарікаючи тільки на болі в 
шиї 

9 Комуністи зі Східнќого 
Берліну видали американським 
чинникам колишнього амерн-
канського вояка, 24-річного 
Томмі Вудса, який зник був 
1 березня минулого року. Ко-
муністи твердять, що він утік 
до них і просив азнлю, а Вудс 
твердить, що його насильно 
схопили. Він жив цілий час в 
Спідньому Берліні. 

9wB Австрії заведено обо-
в'язкову службу для всісї моло-
ді мужеськоі статі у віці від 18 
до 21 років. Час служби у вій-
ську — 9 місяців, після чого 
вояк переходить до резерви з 
обов'язком являтись на вправи 
резервістів. Спеціальні техніч-
ні частини будуть сформовані з 
добровільців, які переходитн-
муть 15-місячннй вишкіл. Ав-
стрійські соціялісти хотіли за-
проваднти швайцарського типу 
піврічну військову службу, а 
народно - християнська партія 
вимагала однорічного вишко-
лу, Прийнято компроміс, 

9 Кжтааські комуністи доз-
воляють 77-річній матері аме-
рнканського священнќа о. Га-
ролда Ріні відвідати свого сина 
в тюрмі, де вів перебував від 
1951 року. Отець Ріні був рек-
тором Католицького Універси-
тету в Пейпівґу. Мати о. Ріні, 
яка мешкає в Шнкаґо, з огля-
ду на свій вік, мабуть, не ямо-
же скорнстати з дозволу кому-
ністів. 

FARMS FOR SALE 
Відповідне на курячу ферму 

12і,А акр. з фарм. домом `— 5 
кіми. і лазннчка — п)двал і ґа-
раж ва 2 аата. Чудовѓий горб-
коватнй Грунт з потоком. Ідеал, 
для сільського життя або доб-
рого розвитку. Можливості біль-
ше амрів землі. Hillfield Road — 
Middletown Township — Моп-
mouth County near Red Bank, 
N. I. — Tel. Red Bank 6-1229 or 
6-1575. 

218 AKPre, Чудов. 9- кімн. дім, 
2 лазннчкн, 1 туш, всі удогід-

нення, 230 ft. криниця, новий дім 
на молоко, 2 стайні, комори. 40 
шт. худоби, компл. влаштування, 
троќн, трактори Й інш. 25 шт. 
худ, 1 бугай, провірені расові 
дійні корови. Холодільникн. Все 
влаштування. Огляньте, Вла-
сннк відходить. $18,000, хоча 
варта більше. WAYNE FARM 
AUENCY, Great Bend Road. H.-M. 
CLAPPER, R. E. S., Susquehanna, 
Pa. 

БАЖАЄТЕ МАТИ ФАРМУ? 
Пишіть по-українськи за без-
платннми описами (в укр. мові) 
і зннмками фарм. 

VIC'S FARM AOENCY 
113 W. Division Street, 

Ncillsville, Wbconsin 

t 
Посмертні Згадки 

Д-р ветеринарії ЄВГЕН БАЧИН-
СЬКІШ, член Т-ва їм. „У-
краіиа" Відд. 15 УНСоюзу у 
Вашингтоні, покер 19-го лип-
ая в Georgetown SL Deievare, 
проживши 68 років. Покійний 
народився в Галичині, Зах. 
Україна. До Америки приїхав 
1950 p., і вступив до УНСою-
зу 1951 р. ЗАЛИШИВ у глнбо-
кому смутку дружняў, дочку 
І енна. Хай американська зем-
ля буде Йому легкою І хай 
пам'ять ПРО Нього заляшить-
ся навіки в укр. спільноті. 

Є. Флвс, фін. секр. 

НА ПРОДАЖ 
молочні, курячі 

й овочеві фарми 
різних величин і цін. Та-

1 кож різні доми. Продаємо 
бнзнесн в місл і̀ і на провін-
ції, та землю над озерами. 
$200 завдатку, $25 місячні 
сплати. За безплатним ка-
талогом зайдіть до нашого 
бюра, або пишіть: 
STEPHEN D. SATZEWICH 
Real Estate A General Insurance 

32 East 7th Street 
New York City 

J B A T A T O Н Е В А " 
Доки` Гумедшо! 

Разом Із авторкою об'їдете Й по-
бачнте цікаву Америку, зустрі-
нетеся із своїми друзями та зиа-
йомими і заплявусте розкішну 
екскурсію ва майбутній рік. 

Ціна t дод. 50 цей. 
Замовляйте: 

SVOBODA 
83 Grand SL, Jeraey Ctty S, N .) 

УВАГА! ЧИТАЧІ! 
З запертим віддихом будете читати надзвичайно 

цікаву повість 
- - Р . ГАҐҐАРДА: 

ДОЧКА МОНТЕЗУМИ 
з часів завоювання Мехіка еспанцями. І будете подивляти 
геройську боротьбу азтеків в обороні своєї иезалежности 
й державности. Повість основана на історичних подіях, 
але написана легко, 

8 2 0 СТОрІИ. 
пригодницькому стилю 

— Шва І. 1 П. часѓ. $3.00. 
Замовляти: 

KYIW, 838 N. 7th Street, Philadelphia 23, Pa. 

Р О З Ш У К И 

ТАРЗАН ‚ч. 3506. Чекають roroBL 

UKRAINIAN ARTS 
Revised Edition 

A COLLECTION OF AUTHORITATIVE ARTICLES 
ON 

Ukraine's Folk and Fine Arts 
Published by the 

Ukrainian Youth's League 
OP NORTH AMERICA, Inc 

Cloth Bound $5.50 Paper Bound 5.00 
Order your copy from 

SVOBODA 
83 GRAND STREET, JERSEY CITY 3, N. J. 

WHEN T 'Mi HJRLEP THE PEAJ? SENTRY INTO THg MfDST OF 
THE NERVE-RACKEP RAIPES5, THEY BOLTED IN COMPLETE 
ОПОКОВІ FROM THE VILLAGE INTO THE sJUN6LE VcYCHD.' 

MEANWHILE, TAR24N SPED PAST 
THEM. THROUGH ThE 1RBE5 

ABOVE. NOW HE MUST PREPARE THE 
DURU P0R THE FINAL AMBUSH.' 

HE STATIONED THE WARRIOR'S 
JUST IN TIME, FOR THE UNPER-t 
BRUSH AHEAP CRACKLED WITH 

THE APPROACH ОРЃНЕ 
FLEEING ARABQ.f гни-

Коля Тарзан ќни%'в мертво-

ѓо вартівяика між поденер-

вованнх арабів, вони в повно-

му безладді помчали з села до 

джунглів, , 

Тим разом Тарзан випере-
двв їх, скачучи верховіттях. 
Тепер він муслть^прлготоввтн 
плем'я" дюрю до вирішної-
ЂІДЌИ, "V 

Він розставив войовників 
саме впору, бо вже тріщав 
чагарник під ногами втікаю-
чих арабів. -

ВОЛ ОД ИМИ РА ФОСТЯК 
Ввшукус 

ЮРІЯ МАКОГОНА з Жовква 
у важній справі .— маю дат а 
дому від жінки та дітей. Про-
шу писати на цю адресу: 

IVOLODYMYRA FOSTIAK 
843 N. Ноупе Avenue . 

Chicago 22, Illinois 

9 ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ # 

АРКА, 48 Б. 7-ма мул. 
Ню Порк (GR. 3-3550) 

платить наивижчі гонорарі 
мистцям за муз. речі 

для платівок. в 

MISCELLANEOUS 

Dr. BOLESLAW SERBAN 
О к у л і с т 

Вадааня очей. 
Щоденно від 10-Є 

в п'ятницю до 8-ої вечора. 
в Оюрі 1 liti Newark Avenue 

ара Bay SL, Jersey City, N. L 
Тел. HEnderson 2-8543 

ВД 
НОВЕ ВИДАІПІЯІ ^ 

В. AIITOHEHKA-
ДАВНДОВИЧА 

ЗЕМЛЕЮ 
УКРАЇНСЬКОЮ 

Збірка 
жін з подорожі по 

в 20-нх роках. 
Книжка в гарній полотняній 

оправі, 164 сторін. 
Ціна $ЇЛО 
Замовляти: 

S V 6 В 0 D А -

83 Grand St., Jersey City З, N.J. 

Для тих, що терплять вя 
ГЕМОРОІДИ 

Заспокоєння болів без е " і і и " 
Якщо Вас непокоять, печуть, 

сверблять і мучать гемороіди, І 
якщо вони Вам так боляче до-
кучають, що Ви думасте, що 
Вам треба піддатися лікарській 
операції, Ва повинні докладно 
зазнайомитися з відповідянма 
полегшуючн^ш, с е р е д и нќами. 
Таким відповідним середником 
є недавно опрацьована чудова 
формула, яка містить в собі 13 
різних складників. Щоб осягну-
ти якнайкращі результати з неЬ 
треба вкинути до мндннці з від-
повідною гарячою водою одну 
шклянку з в и ч а й н о г о ліку 
EPSON SALTS і сісти г неї на 
20 хвилин. Потім прпложнтн ще 
маленьку кількість цього чудо-
вого ліку до хворої частила ті-
ла. Допомога в так скора, що 
будете дивуватися, як Ви могла 
так довго терпіти, ве знаюча 
про такий чудовий середник. 
Тому не терпіть довше 1 засто-
суйте це лікарство зараз. Тре 
тубќи Ви можете дістати по спе-
ціяльній ціні тільки за $5.00 
плюс оплата COD. Шптліть тіль-
ки цей вирізок до нас ва адро-
су: TRYSAN COn DepL A, Box 
226, Peeksklu, N. V., і подайте a s 
відворотній .сторінці к о в е р т а 
Ваше ім'я й адресу (друком!). 
Грошей не висилайте, заплатіть 
просто поштареві пра відборі. 

і ,ФФФФтФвФЛФФііт90ШШФФє0Ш0вШМФі' 

ІВАН КОВАЛЬЧИН 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AJR CONDITIONED 

ЗАНПМАСТЬСЯ IIOXOPO-
HAMH В СТЕПТІ 

Ціни npacrymd для всіх 
NEW J E R S E Y 

і Обслуга' чесна 1 ваахрааха. 
У ваовдку смутаў а родваі 

клачте ах а день важ 
І в ночі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 
TeL HEnderson 4-5131 'ЮО++++ЮО0Ф+9+ЏФФ0ФО4ф+фЏЏФ+ 

Џ0ФФ ттвФФ0ФтЯвФвіф00ФЛвФФФФ9Л' 

ІВАН БУНЬНО 
У К Р . П О Г Р І Б Н І Ќ 

Обслуга чесав 1 ваакрааоь 
ЦШІ1 ПРИСТУПНІ -

John Bunko 
Licensed Undertaker 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

437 EAST 5th STREET 
New York City 

Telephone: ORamercy 7-7W1 

і і?бІобФФвФФФтФФлвФЛФтФвфФффШффі 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е В Н И В 
Заиямастіеа аохоровдма 

в BRONX, BROOKLYN, NEW 
YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура. Модерна каттлшуі 

до ўжахќу даром. 

Peter J a r e m a 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N, У. 
TeL: ORcbard 4-2568 

V e m 


